Belo Horizonte 08 de abril de 2020

Circular 04: Diretoria
Assunto: Orientações aos pais

Prezados Pais ou Responsáveis,
A realidade atual conscientiza-nos sobre a importância do isolamento como medida
imediata e possível, enquanto as autoridades governamentais e da saúde buscam soluções
concretas para que o Coronavírus não continue ameaçando nossas vidas.
Diante desse quadro, a expressão “FIQUE EM CASA” ressoa como nossa verdadeira
contribuição de responsabilidade social.
Na verdade, trata-se de um período que nos desafia. Alguns obstáculos surgem
durante essa situação e citamos aqui o que já estamos fazendo para que nossos alunos não
sejam prejudicados: formação dos profissionais para uso das plataformas digitais;
atualização dos e-mails dos pais/responsáveis em nossos sistemas; constante atualização de
informações nos canais oficiais de comunicação: Site, Facebook e Instagram. Destacamos
que, caso os pais e alunos não utilizem as redes sociais, encontrarão as informações
atualizadas em nosso site, na aba “Proposta Pedagógica-Atividades EAD”
(www.pioxii.com.br).
Diante do atual contexto de pandemia e com tantas incertezas, afirmamos que
estamos empenhados em encontrar uma melhor solução para cumprirmos os nossos
serviços educacionais e legais. Há diversas implicações administrativas e jurídicas que
precisam ser observadas neste momento, com as quais nossa escola está eticamente
comprometida.
Qualquer tomada de decisão precisa ser endossada pelos órgãos competentes que
regem as leis educacionais, trabalhistas e outras. Somente após essas definições teremos um
posicionamento com maior clareza.
Reiteramos que estamos acompanhando, sistematicamente, as legislações e
qualquer determinação legal nesse sentido os manteremos informados. Por enquanto
manteremos o envio das atividades remotas como já informado anteriormente.
Desde a suspensão das aulas pelos órgãos competentes, iniciamos as atividades à
distância, incentivando nossos alunos a estudarem, mesmo em casa, para não perderem o
ritmo de estudos e manterem-se atualizados e envolvidos em propostas pedagógicas.
Comunicamos que, em todos os aspectos legais, seguiremos orientações dos órgãos que
legitimam nossas ações.

É importante observar que ainda não temos nada regulamentado
efetivamente para atividades à distância na educação infantil, no entanto, o
Colégio Pio XII continuará disponibilizando as atividades como temos feito.
Informamos ainda que a reorganização do calendário escolar será conforme
as futuras determinações e medidas do Conselho Estadual de Educação
(CEE) e/ou órgãos afins.
Informamos também que, em consonância com o TRT (Tribunal Regional do
Trabalho), o departamento administrativo e o Pedagógico encontram-se em Home office,
colocando-se à disposição para quaisquer solicitações e atendimentos via e-mails
institucionais, citados ao final deste comunicado, e por telefone (exclusivo para receber
dúvidas e repassar ao setor que se encarregará de respondê-las em momento oportuno).
Acompanhem os canais de comunicação oficial (Site, Facebook e Instagram) com
comunicados atualizados e também permaneçam atentos às propostas educativas enviadas
(na aba “Proposta Pedagógica - Atividades EAD”, em nosso site), a saber:
●

As publicações com estudos complementares serão feitas às segundas-feiras a
partir das 13h. As chamadas de vídeos poderão acontecer diariamente e
sempre avisadas com antecedência.

Contamos, mais uma vez, com a compreensão de vocês, com o apoio e a ajuda
recíproca. Vamos incentivar nossos alunos a enfrentarem conosco essa crise de pandemia
sem perder o foco nos estudos, acreditando no valor da vida.
Agradeçamos a Deus as manifestações de solidariedade de nosso povo. Juntos,
seremos mais fortes! A nossa esperança encontra-se em cada cidadão brasileiro que não
desiste de lutar por dias melhores.
Contatos de plantão:
● Telefone para dúvidas (9h às 12h): (31) 998994098
● Financeiro: financeiro@pioxii.com.br
● Coordenação da Educação Infantil e Ensino Fundamental I:
coordenacao1@pioxii.com.br
● Coordenação do Ensino Fundamental II e Ensino Médio:
coordenacao2@pioxii.com.br
● Técnico de Informática: informatica@pioxii.com.br
Atenciosamente, estamos à disposição,
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