
 

  

NOTA OFICIAL DA DIRETORIA DO COLÉGIO SETE DE SETEMBRO SOBRE SUSPENSÃO DAS 

ATIVIDADES ESCOLARES 

 

O Colégio Sete de Setembro, por meio de sua Diretoria, informa à comunidade escolar as medidas 

preventivas assumidas pela instituição, decorrentes da pandemia do Coronavírus (COVID-19) que alcançou o 

Brasil, e em conformidade ao Decreto nº 5.765, de 16 de março de 2020, instituído pela Prefeitura Municipal 

de Paulo Afonso/BA, em que se declara situação de emergência no município.    

Por ora, as determinações são: 

1. Suspensão das aulas até o dia 20/03/2020 e com retorno previsto em 23/03/2020; 

2. Suspensão, por prazo indeterminado, de outras atividades educacionais, compreendendo: 

 Eventos institucionais ou promovidos por níveis de ensino; 

 Aulas de Escolinhas Esportivas e outras atividades na área; 

 Demais projetos com aglomeração de pessoas. 

3. Adiamento da semana de provas bimestrais, baseado em um novo calendário escolar a ser publicado; 

4. Revisão de conteúdos, por parte dos alunos do Ensino Fundamental e Médio, nas áreas de Língua 

Portuguesa, de Matemática, de Ciências da Natureza e de Ciências Humanas, disponibilizados no 

Positivo On e no Portal Eduqo; 

5. Publicação de novos cronogramas no Portal Educacional Sete, tendo em vista a realização das 

atividades nesse período; 

6. Promoção da comunicação entre professores e alunos, por meio das ferramentas de interação do 

Positivo On e pelo e-mail institucional; 

7. Avaliações disciplinares por meio de exercícios, estudos dirigidos, produção textual, entre outros; 

8. Disponibilidade dos coordenadores de ensino para atendimento aos alunos e familiares, durante os 

expedientes matutino e vespertino, seja de forma presencial ou por meio dos diversos canais 

institucionais de comunicação; 

9. Atualizações constantes de informações no site e redes sociais oficiais do Colégio Sete, sejam elas de 

caráter instrucional sobre o cenário pandêmico, ou de cunho administrativo-educacional que se 

tornem relevantes a sua comunidade. 

É importante ressaltar que esta Diretoria está comprometida com análises e avaliações diárias a respeito da 

situação, mantendo contato com os órgãos governamentais, reguladores da saúde e da educação, visando 

sempre adotar medidas preventivas que preservem a saúde dos estudantes, dos colaboradores e daqueles 

que transitam pelo Colégio Sete, sem deixar de lado os esforços que garantam a realização das atividades 

formativas essenciais de cada ano letivo. 

 

Paulo Afonso-Bahia, 16 de março de 2020. 
 

Atenciosamente, 

 
Jacson Gomes de Oliveira 

Diretor Educacional 


