Educando o bom cristão e o honesto cidadão.

Fortaleza, 30 de março de 2020.
Prezados Pais e Responsáveis,
Nossos cumprimentos.
De acordo com a orientação da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e do Governo do
Estado do Ceará, acerca do grave cenário de saúde pública que atravessamos;
CONSIDERANDO o estado de calamidade pública nacional reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de
20/03/2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decretada pelo Ministro de
Estado da Saúde, em 03/02/2020, decorrentes da pandemia provocada pelo Coronavírus (Covid-19), da
situação de força maior prevista no art. 501 da CLT e do constante na Medida Provisória nº 927/2020;
CONSIDERANDO as medidas recomendadas pelos organismos de proteção à saúde pública, internacionais
e nacionais, como fonte de conter a propagação e mitigar os efeitos provocados pelo mencionado vírus;
CONSIDERANDO as recomendações do SINEP, através da Circular 007/2020 – GAB. PRESIDÊNCIA, de 20
de março;

Comunicado

E cientes de nossa responsabilidade em cuidar de nossas crianças, adolescentes, jovens e demais
membros da comunidade educativa, e seguindo todas as normativas sanitárias, sindicais e dos órgãos
regentes da educação em nosso estado, o Colégio Juvenal de Carvalho informa novas ações frente a
pandemia do Covid-19, a saber:
Realizará respeitosamente, em regime de urgência e de maneira excepcional, a antecipação das
férias coletivas para o gozo no período de 1º de abril de 2020 a 30 de abril de 2020;
Reorganizará o calendário letivo de 2020, contemplando o período de antecipação de férias,
sendo reestabelecidas as atividades normais após o período determinado por ocasião das férias
ou conforme novas orientações das autoridades. Reforçamos, assim, antecipadamente, que as
escolas estarão em atividades de reposição das aulas durante o mês de julho/2020.
Solicitamos que as famílias fiquem atentas às ferramentas digitais (Site, Agenda On-line e Redes Sociais
Institucionais) para que a comunicação flua com serenidade e sem atropelos, pois havendo mudanças nos
decretos governamentais todas serão avisadas prontamente.
Garantimos às famílias que a lei será cumprida e que os serviços educacionais não deixarão de ser
oferecidos. Porém, cabe recordar que o nosso primeiro compromisso é com a vida e com a segurança de
todos os membros de nossa Comunidade Educativa Pastoral e que a união de todos é fundamental para
a superação da pandemia.
Diante das incertezas, temos um farol a nos guiar que é o Sistema Preventivo de Dom Bosco, através dos
fundamentos que preconizam o desenvolvimento da presença fraterna e educativa, da capacidade
intelectual do aluno, da formação humana e cristã e do acolhimento incondicional ao outro.
Recebam nossa gratidão e carinho, na certeza de que juntos superaremos as dificuldades, sempre
multiplicando atenção aos cuidados com a saúde e estimulando gestos de fraternidade em tempos de
obscuridade, medo e insegurança.
Saudações Salesianas,
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