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Prezados Pais e Responsáveis 
 
 

Desde o início do isolamento social estamos seguindo rigorosamente as 
recomendações do Sindicato das Escolas Particulares, do Sindicato dos 
Professores, Órgãos de Saúde e também dos Órgãos Governamentais.  

Diante disso e conforme a determinação do Ministério Público de Alagoas 
(MP-AL), através de um acordo firmado entre o Sindicato das Escolas 
Particulares de Maceió (SINEPE-AL) e o Sindicato dos Professores (SINPRO –AL), 
estamos antecipando as nossas férias de final de ano, a partir do dia 04 de maio, 
inicialmente por 15 dias, tendo o retorno as aulas presenciais previsto para o dia 
19 de Maio. 

Ressaltamos que a partir das recomendações de isolamento social 
iniciamos as nossas atividades através da PDA – Plataforma Digital de 
Aprendizagem com aulas on-line (ao vivo), gravadas e demais atividades e 
exercícios.  

Foi um desafio levar até nossos alunos a qualidade de ensino à distância, 
mas nossos professores estão cumprindo exemplarmente esse papel, a qualidade 
de nossas aulas sempre foi e será o nosso maior compromisso. Sabemos que 
nada substitui a presença do professor em sala de aula, mas nesse momento, 
precisamos garantir a segurança dos seus filhos e também dos nossos 
colaboradores. 

O ano letivo de 2020 continua, todas as resoluções estão sendo tomadas 
para que não haja mais nenhum prejuízo para nossa comunidade escolar. 
Reafirmamos que iremos cumprir rigorosamente as 800h de aulas contratadas 
pelos Senhores no início do ano letivo. Não vamos medir esforços para manter a 
qualidade de ensino no retorno das aulas presenciais.  

Agradecemos aos pais que continuam nos ajudando honrando com o 
pagamento de suas mensalidades escolares. Vocês estão nos ajudando a manter 
os empregos dos nossos professores e funcionários – os pilares de nossa escola e 
muitos estão aqui desde o primeiro dia de funcionamento – há 20 anos. Por fim, o 
Colégio Padrão, por meio da Direção reforça seu compromisso e permanece 
trabalhando com afinco para superar este momento tão difícil para todos nós.  

 
Agradecemos pela compreensão e contamos com a colaboração de todos.  
 
Atenciosamente, 
A Direção 
 


