
 
 

  Garanhuns, 31 de março de 2021. 
 

 

COMUNICAÇÃO 

ESCOLA – FAMÍLIA 

 
 

      Senhores Pais, 

Como é do conhecimento de todos, a Equipe Diretiva do Colégio Quinze tem se organizado 

para agir com a previsibilidade possível, com transparência e segurança, munida de informações que nos 

são repassadas pelos órgãos competentes. Contudo, todos estamos passando por momentos de 

variabilidade de contextos, em virtude dos desdobramentos da pandemia e das consequentes decisões de 

nossos governantes. 

Como os senhores bem sabem, divulgamos recentemente protocolo de retorno às aulas, com 

base em informações obtidas de fontes confiáveis. Contudo, houve nova alteração no cenário de retorno, 

a partir de pronunciamento realizado na tarde de hoje, feito pelo Secretário de Educação e Esportes do 

Governo do Estado. Com base nesse pronunciamento e nas regras divulgadas, informamos aos senhores 

que: 

 dia 05/04 retornarão presencialmente apenas a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, 1º ao 5º 

Ano; 

 o retorno do Fundamental Anos Finais (6º ao 9º Ano) e Ensino Médio foi adiado para o dia 12/04. 

Conforme divulgamos antecipadamente, nesse momento inicial, a frequência presencial diária 

está liberada apenas para a Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental. Os alunos do 2º ao 5º Ano 

retornarão com frequência por rodízio, mantidas as informações já divulgadas pela Coordenação. 

Nosso próximo passo será “ouvir” novamente os senhores quanto a opção pela modalidade de 

aulas – se presencial ou remota – em nova pesquisa a ser iniciada na próxima segunda, dirigida a toda a 

escola, enviada pelo W3Escola. Com base nela, avaliaremos nosso plano de retorno e faremos os ajustes 

necessários. 

Reiterando, os alunos do 6º Ano à 3ª Série do Ensino Médio continuarão em aulas remotas até 

o retorno, dia 12/04.  

Mais informações, divulgaremos adiante, munidos dos dados da nova pesquisa. 

Contamos com a compreensão de todos.  

Que o Deus da Paz guarde nossos corações, nossas mentes sob Seu amoroso cuidado. Que Ele 

nos abençoe! 

     Atenciosamente, 

 

 

     Rev. Eudes Oliveira  

     DIRETOR 


