COMUNICADO OFICIAL: 16/03/2020
Coronavirus disease (COVID-19)

LEIA COM ATENÇÃO ESTE E-MAIL ATÉ O FIM, O PRAZO PODE SER ANTECIPADO OU
PRORROGADO DEPENDENDO DA SITUAÇÃO DO PAÍS.
Na última sexta feira dia 13/03 a Verbo em Movimento adiou suas aulas devido ao surto de
Coronavírus. Após este dia a situação do país piorou com a pandemia e fomos obrigados a
tomar medidas precatórias em prol de todos: professores, alunos, funcionários e familiares.
Para prevenção dos nossos alunos, familiares e colaboradores, a Escola Verbo em
Movimento, seguirá as determinações dos órgãos oficiais, do Governo do Estado de São
Paulo, por meio das secretarias de Saúde e de Educação, reforçando o cuidado com a
comunidade e apoiando a rede de ações de prevenção ao Coronavírus (Covid-19). ❤

📢 Assim, informamos que, suspenderemos as atividades escolares presenciais, a princípio,
de 16/03 A 27/03.

📚 Atividades a distância para todas as turmas estão sendo elaboradas e produzidas e, nesse
período, as orientações para alunos serão divulgadas pelo Google Sala de Aula.
⠀
Após a reunião desta segunda (16/03) com toda a equipe da Verbo foi decidido que:

Entretanto, dependendo de como a situação ocorrer durante este prazo, ou seja, se a situação
melhorar voltaremos as atividades com antecedência. Quando isso ocorrer vocês serão
previamente avisados via whatsapp, telegram e redes sociais.

🎓 Neste tempo, os professores e a equipe comercial da Verbo em Movimento estão

colocando-se totalmente à disposição dos nossos alunos neste período em que seriam suas
respectivas aulas. Os professores estarão online no Google Sala de Aula com o intuito de
manter o estímulo de vocês para os estudos.

continue lendo na próxima página...

📋 COMO ISSO SERÁ FEITO?
1. Reposição das aulas - Em primeiro lugar é importante reforçar que vocês terão estas
aulas futuramente e é por isso que o cronograma será estendido: para que vocês não
percam o conteúdo programado. Para aquelas turmas em que o cronograma já foi
estendido devido ao acordo prévio haverá a opção de assistir às aulas complementares
noutras turmas para que não se estenda ainda mais (aguarde orientações do
professor).
2. Atividades complementares - Durante este prazo vocês receberão atividades no
Google Sala de Aula para manterem-se ativos nos estudos, estas atividades serão
consideradas como conteúdo complementar à aulas que serão dadas futuramente e
por isso serão contabilizadas como nota de participação.

📧 Manteremos vocês avisados, e gostaríamos de pedir a gentileza para ficarem atentos ao
WhatsApp, Telegram, Facebook e principalmente em seus e-mails.

📱 Você, que nos acompanha nas redes sociais, continue conosco! Nossos conteúdos estão
sendo produzidos a todo vapor e estaremos sempre por aqui!
Agradecemos a compreensão de todos e todas,

🌹

Estamos fazendo isso em prol da sua e da nossa segurança.
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