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Cuiabá, MT 17 de Março 2020 

 
 

COMUNICADO 10-2020 
 

Senhores Responsáveis, 

 

Pautados nas orientações do Sindicato das Escolas Particulares, acompanhando as orientações do 
Decreto do Governo e do Município de Cuiabá para as escolas públicas, interromperemos as aulas de amanhã 
(18/03/2020) até o dia 05/04/2020. Durante esses dias, toda a escola estará fechada, nenhum funcionário 
poderá permanecer no espaço. Caso este período precise ser ampliado, aguardaremos nota recomendatória 
ou novo decreto para informá-los via este.  

As aulas não dadas durante esses dias, serão repostas entre os dias 13/07 e 24/07/2020, período 
destinado ao recesso escolar. 

Por essa razão informamos que cancelaremos também a já tradicional Feira em comemoração ao 
Aniversário de Cuiabá agendada para o dia 04/04. 

Esperamos que esses dias sejam suficientes para impedirmos a propagação deste vírus em nosso Estado e 
rogamos para que mais instituições e órgãos tenham oportunidade de também resguardarem seus clientes,  
funcionários e colaboradores. 

As crianças estão sendo orientadas quanto ao que deverão fazer em casa durante esses dias e trazer 
pronto no dia 06/04/2020. 

Todos estarão levando para casa: Tarefa, 2 livros emprestados da biblioteca, as marcações das trilhas e o 
livro paradidático indicado para o Ensino Fundamental a ser lido para as devidas discussões no retorno às 
aulas. Este material que não seguiu com os alunos que saíram da escola antes da liberação deste comunicado, 
poderá ser retirado da escola ainda hoje até as 19h. 

Vale ressaltar aqui mais um ensinamento, esses dias serão de isolamento e não de passeios, visitas e 
saídas desnecessárias. Todos devem permanecer dentro de casa. 

Confiamos em Deus que essas medidas sejam suficientes para esta situação totalmente adversa a nossa 
vontade. Assim como esperamos também, que a Família Peninha seja protegida e que nossas crianças dêem 
um show ao por em prática os ensinamentos recebidos para a não propagação deste vírus.  

 
Que este período seja breve e que todos vocês e seus familiares fiquem bem.  

 
 

Atenciosamente, 
Equipe Gestora.  
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