Circular 048– 2020- Suspensão de Aulas

São José dos Campos, 16 de março de 2020

Queridas famílias,

Dear Families,

Em respeito ao anúncio de suspensão de aulas nas
escolas de São Paulo feito em 13.03 pelo governador
do estado, informamos que a Esfera Escola
Internacional estará aberta nos dias 16, 17 e 18 de
março com atividades regulares e extracurriculares,
sem lançamento de faltas para os alunos ausentes.

In order to show respect to the announcement of
classes suspension in schools in São Paulo made
yesterday, March 13, by the state governor, we
would like to inform you that Esfera Escola
Internacional will be open on March 16, 17 and 18
with regular and extracurricular activities, and we will
not register any absences for absent students.

A partir de 6ª feira, dia 20 de março, cancelaremos
as aulas presenciais e trabalharemos em ambientes
virtuais com os alunos de Ensino Fundamental 1 e
Ensino Fundamental
2 (de Year 1
a Year 9).
Os
alunos da Educação Infantil receberão sugestões de
atividades para realizarem com assistência.

As of Friday, March 20, we will be cancelling
presential classes and will be working through virtual
environments with Elementary and Middle School
students (from Year 1 to Year 9). Early Childhood
students will receive suggestions for activities to carry
out with assistance.

Esperamos que esse período seja suficiente para as
famílias organizarem um plano de contingência,
preparando-se para a paralisação. Do mesmo
modo, é importante que os alunos venham à escola
e levem seus materiais para casa (livros e cadernos).

We hope that these 3 days will be enough for families
to organize their contingency plans, preparing for this
period. We would like to stress it is important that
students come to school and take their materials
home (books and notebooks).

Reforçamos que, no caso de aparecimento de
sintomas de gripe, é importantíssimo que os pais
procurem um médico de confiança para avaliação
e não enviem seus filhos para a escola.

We reinforce that, in case of flu like symptoms,
families should not send their children to school until
they have been seen by a doctor.

Lembramos que 5ª feira, dia 19 de março, é feriado
municipal em São José dos Campos.
Aguardamos
a
deliberação
das
instituições
regulatórias com relação a antecipação de férias
escolares, bem como prazo de suspensão de aulas.
Manteremos as famílias informadas de todos os
nossos próximos passos e de quaisquer mudanças
que possam vir a acontecer.

Ficamos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,
A Direção.

We remind you that Thursday, March 19, is a
municipal holiday in São José dos Campos.
We await the decision of the regulatory institutions
regarding the anticipation of school holidays, as well
as how long the suspension of classes should take.

We will keep families informed of all our next steps or
any changes that may happen and remain available
for any further clarifications.

Sincerely,
The Principal.

