
Comunicado 2

Recife, 27 de março de 2020.
Aos pais do Equipe

Esta comunicação atualiza a anterior, de 17 de março de 2020.

No contexto da paralisação das aulas, em obediência ao Decreto nº 48.810, de 16
de março de 2020, do Governo do Estado de Pernambuco, com o objetivo
de “intensi�car as medidas de enfrentamento ao coronavírus”, acrescentamos
os seguintes tópicos.

1. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Pernambuco comunicou
às escolas particulares, em 25 de março de 2020, a “antecipação do período
de 15(quinze) dias de férias de julho de 2020, a partir do dia 01/04/2020. 
Prevalecendo o estado de calamidade pública decretado pelo Governo Federal
e consequente suspensão das aulas presenciais, (grifo nosso) após o período 
de 15(quinze) dias de férias, os professores passarão a gozar de forma imediata, 
independente de qualquer noti�cação os 15(quinze) dias restantes”.

2. O Conselho Estadual de Educação de Pernambuco aprovou a Resolução nº 2
de 19/03/2020, regulamentando em nove artigos o que as escolas públicas
e particulares de Pernambuco poderão adotar extraordinariamente enquanto 
durar a emergência de suspensão das aulas.

3. Os professores do Colégio Equipe entrarão de férias em 01/04/2020, nos 
termos da decisão do SINEPE e do SINPRO.

4. Considerando que desenvolvemos o Plano do Contingenciamento 
Pedagógico, conforme especi�cado no comunicado anterior, as aulas não 
presenciais “mediadas por tecnologias” estarão sendo executadas até o dia 31
de março. Esses 12 (doze) dias serão considerados dias letivos. Essa alternativa 
está prevista nos incisos I e II da Resolução nº 2, de 19/03/2020, do Conselho 
Estadual de Educação de Pernambuco.

5. Em 30 de março de 2020 (2ª feira), as coordenações pedagógicas da Educação 
Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio encaminharão aos pais
a síntese do trabalho didático desenvolvido no período de 19 a 31 de março de 
2020.

Informamos  que os boletos para o pagamento da parcela de abril da anuidade 
escolar serão enviados, via e-mail, em 31 de março de 2020.

Atenciosamente,

Armando Reis Vasconcelos


