
 
 

 
Senhores pais, alunos e responsáveis 
  
Acreditamos ser imprescindíveis o trabalho e a cooperação de todos os envolvidos 
na prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) e erradicação da doença; 
portanto achamos necessária e emergencial a mudança do nosso calendário escolar com 
base na Deliberação do CEE 177/2020. 
  
Sendo assim, tomamos uma medida importante e necessária de antecipar alguns feriados e 
as férias escolares, como segue:  

- Dias 6, 7, 8 e 9 de abril não tem aula durante 4 dias porque é antecipação dos seguintes 
feriados e recesso escolar: 11 e 12/6, 9/7 e 7/9.  

- De 13/04 a 12/5 temos 30 dias de férias. 

- As aulas retornarão com início no dia 13/05. Os senhores serão informados via e-mail, se as 
aulas serão presenciais ou a distância. 

Sobre as férias em julho: Como elas foram antecipadas, em julho teremos aula. Presencias 
ou não. Aguardaremos as orientações do Ministério da Saúde liberando o contato social e os 
senhores serão informados via e-mail. 
 
Sobre o fechamento do bimestre: Finalizaremos o 1º bimestre no dia 03 de abril de 2020. 
Como todos os alunos já haviam feito pelo menos uma atividade avaliativa, temos as notas das 
provas mensais, por exemplo e alguns professores, têm mais algumas atividades 
avaliativas. Estas notas irão compor a média bimestral. Nenhum aluno será prejudicado e caso 
não tenha média suficiente, poderá entrar em atividades de recuperação, na volta das aulas. 
Liberaremos os boletins somente no retorno das aulas. Favor aguardar. No retorno das aulas, 
dia 13 de maio de 2020, já iniciaremos o 2º bimestre dando sequência aos novos conteúdos. 
Favor aguardar maiores orientações próximo a data de retorno. 

Sobre o Portal Eleva: Todos os alunos matriculados no Colégio Manoel Moratto receberam no 
início do ano o 'login' e a 'senha'. Nosso primeiro meio de comunicação com os alunos é no 
Portal Eleva. Fiquem atentos, pois recebem um sinal no celular quando tem mensagem nova. 

Alunos do Fundamental I (1º ao 5º ano): seriam orientados pelas professoras a utilizar 
adequadamente esta ferramenta, mas não tivemos tempo suficiente. Mesmo assim, estão 
conseguindo acessar os "comunicados" e verificar as planilhas com as atividades. No portal 
também receberam um comunicado com o e-mail das professoras para tirarem as dúvidas. 

Alunos do Fundamental II (6º ao 9º ano): foram orientados pelas professoras a utilizar 
adequadamente esta ferramenta, e sabem acessar os exercícios da Plataforma de games, as 
vídeoaulas e a tirar as dúvidas por lá. Recebem todas as orientações em "comunicados", 
inclusive como acessar o Classroom que é a nossa sala de aula virtual. 

Alunos do Ensino Médio (1ª a 3ª série): foram orientados pelas professoras a utilizar 
adequadamente esta ferramenta, e sabem acessar os exercícios da Plataforma de games, as 
vídeoaulas e a tirar as dúvidas por lá. Recebem todas as orientações em "comunicados" e tem 
acesso ao e-mail da coordenadora Marisa. Estes alunos, mesmo no período de férias terão 
suporte da Plataforma Eleva e poderão continuar estudando e se preparando para o vestibular 
por lá. 

Sobre as aulas extracurriculares: Todas as aulas extracurriculares estão suspensas até o 
retorno das aulas presenciais. Os pais que contrataram estes serviços possuem acesso direto 
via celular com estes colaboradores. As dúvidas poderão ser esclarecidas diretamente com 
eles. 

Sobre pagamento de mensalidade: Todo serviço contratado está sendo oferecido da maneira 
proposta. A diferença é que, emergencialmente, tivemos que modificar o calendário escolar e 



por um período as aulas não serão presenciais. Mas continuaremos trabalhando duro para 
levar o melhor para o seu filho. Contamos com o pagamento das mensalidades em dia para 
garantir tais serviços. 
 
Podemos dizer que, da Educação Infantil ao Ensino Médio, todos os nossos professores têm se 
esforçado para levar aos filhos de vocês o melhor dentro das nossas possibilidades e estava 
dando certo. Porém, com esta 'parada' poderemos ganhar um tempo valioso e suficiente para 
replanejar e melhorar ainda mais nossas aulas à distância. 
  
Para quaisquer esclarecimentos estamos à disposição por todos os canais disponibilizados: 
E-mail: contato@manoelmoratto.com.br 
Celulares: (11) 9.8233.0927 ou (11) 9.4738.1372- Departamento pedagógico 
                 (11) 9.4738-1371 – Departamento Financeiro 
  
Contamos com a compreensão e a colaboração de todos neste momento de dificuldade 
enfrentada por todos. A direção. 

Por favor, mantenham o e-mail dos senhores atualizado no colégio para serem informados 
rapidamente. 

Desejamos a todos muita saúde, calma e paciência. 

Nos vemos em breve! 

Agradecemos a compreensão e colaboração. 
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