Prezadas Famílias,
Face ao decreto do Governo do Estado de Pernambuco, N° 50433 de 15 de Março de 2021:
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto estabelece as medidas restritivas temporárias para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo
coronavírus, COVID-19, para vigorar no período de 18 a 28 de março de 2021, em todo
o Estado.
Art. 2º Fica vedado em todo o Estado, em qualquer dia e horário, o funcionamento de
estabelecimentos e a prática de atividades econômicas e sociais, de forma presencial:
§1º Incluem-se na vedação do caput, observado o disposto no Anexo Único:
I - escolas e universidades, públicas e privadas.
Diante do exposto, a partir do dia 18/03, às aulas terão o formato on-line pela plataforma
Teams. Desta forma, acontecerão no formato remoto:
 Ensino Fundamental II – Avaliação de Matemática, Educação Física e Sócio Emocional,
referente à AC1 (I Etapa), conforme comunicado enviado.
 Olimpíada de Matemática interna, para o Ensino Fundamenta II e Ensino Médio: 1°
Fase – 25/03 das 14h às 16h e 2° Fase 27/03 das 8h às 10h pela Plataforma Teams
na disciplina de Matemática.
Avisamos aos nossos estudantes que a frequência às aulas, será exigida. Os professores
farão chamada no decorrer da aula, para preencher a caderneta on-line, solicitada pela
Secretaria de Educação. Caso exista alguma impossibilidade de estar presente às aulas
remotas, será necessário justificar através do responsável para a Coordenação Pedagógica
do seguimento.
Os serviços da Secretaria e Tesouraria funcionarão em horário especial: 8h às 14h,
atendendo por telefone e presencial.
Estaremos retornando nossas atividades escolares, em formato presencial, dia 29/03,
(segunda–feira).
Esperamos que as medidas tomadas pelo Estado, surtam o efeito que todos nós
desejamos, para voltarmos às atividades educativas de forma presencial.
Continuemos suplicando ao Senhor proteção para livrar a humanidade desse mal que está
consumindo tantas vidas. Desejamos saúde para todos nós que constituímos a família
Saviniana.
Atenciosamente,
A Direção.

