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João Pessoa, 18 de março de 2020. 

 

Senhores Pais ou Responsáveis, 

 

Como é de conhecimento de todos, o mundo tem vivenciado um momento que exige intensa atenção, 

cuidado e esforço de toda a população no sentido de reduzirmos a circulação e contágio do novo coronavírus (COVID-

19). Em particular, a gestão de nossa escola tem trabalhado incansavelmente para seguir as diretrizes oficiais, assim 

como na busca de informações seguras, comunicação clara e minimização de danos dentro de nossas possibilidades.   

 

No último dia 16/03, além de todos os esforços que já haviam sido empregados pela instituição, nossa escola 

comunicou a suspensão de suas aulas e atividades extras por um período inicial de duas semanas. Entretanto, nos 

últimos dias, tanto o Governo do Estado da Paraíba quanto a prefeitura da cidade de João Pessoa publicaram 

normativa/decreto, ambos com base no Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 

expedido pelo Ministério da Saúde, que trazem novas determinações sobre o tema. No que diz respeito 

especificamente à educação, os decretos determinam a antecipação das férias escolares de 2020, estabelecendo-se o 

período compreendido entre o dia 19/03/20 e o dia 18/04/20. 

 

Sendo assim, em caráter excepcional e de acordo com as determinações oficiais, comunicamos que as férias 

escolares coletivas, que sempre acontecem no mês de julho, ocorrerão no período supracitado (19/03 a 18/04/20). 

Diante de um cenário de recomendação de isolamento social e de incertezas em relação aos protocolos que serão 

adotados a médio e longo prazo frente ao coronavírus, é importante salientar que tal medida representa uma 

possibilidade para o cumprimento do calendário letivo sem maiores prejuízos aos alunos das redes pública e privada 

de ensino. Nossa maior preocupação e compromisso, nesse momento, deve ser a saúde coletiva e a educação de 

nossas crianças e jovens. Infelizmente, em prol do bem comum, professores e alunos deverão gozar de férias atípicas, 

resguardados em seus domicílios e seguindo as recomendações dos órgãos competentes no que diz respeito à 

contenção do COVID-19. 

 

Aproveitamos a oportunidade para informar que, durante este período, o atendimento ao público será feito 

através dos seguintes canais: 

 

SETOR HORÁRIO TELEFONE 

/WHATSAPP 

E-MAIL 

RECEPÇÃO Segunda à sexta-

feira 

8h às 17h.  

83 99183 8286 

83 99189 7433 

recepcao@colegioevolucaopb.com.br 

SECRETARIA E 

PLATAFORMAS 

DIGITAIS  

Segunda à sexta-

feira 

8h às 17h. 

83 99172 1996 larissamendes@colegioevolucaopb.com.br 

TESOURARIA Segunda à sexta-

feira 

8h às 17h. 

83 99196 8537 

83 99302 6211 

tesouraria@colegioevolucaopb.com.br 

julietetiomasio@colegioevolucaopb.com.br 

 

 Atendimentos presenciais serão realizados apenas em casos de extrema necessidade, mediante agendamento prévio. 

Cientes de que estamos vivenciando um momento inédito e de crise, que envolve deliberações alheias às 

expectativas, necessidades e projetos pessoais, contamos com a compreensão de todos e colocamo-nos à disposição 

para esclarecer quaisquer dúvidas que estejam ao nosso alcance. Por fim, comunicamos que um novo calendário 

escolar está sendo elaborado e será publicado em nossos canais o quanto antes. Assim, pedimos que continuem 
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atentos às redes sociais da escola, à agenda on-line e e-mail, onde serão veiculadas novas informações sempre que 

necessário. 

 
Cordialmente,  
A Direção.  
 

Links para acesso à normativa e decreto governamentais para consulta: 
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/joao-azevedo-decreta-suspensao-das-aulas-de-eventos-de-massa-e-liberacao-de-servidores-com-mais-de-60-para-trabalhar-em-
casa/normativa-01-gabinete-governador-convertido.pdf 
 
https://paraiba.com.br/2020/03/18/cartaxo-decreta-situacao-de-emergencia-em-jp-e-pede-fechamento-de-cinemas-academias-e-afins/ 

 

https://paraiba.pb.gov.br/noticias/joao-azevedo-decreta-suspensao-das-aulas-de-eventos-de-massa-e-liberacao-de-servidores-com-mais-de-60-para-trabalhar-em-casa/normativa-01-gabinete-governador-convertido.pdf
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/joao-azevedo-decreta-suspensao-das-aulas-de-eventos-de-massa-e-liberacao-de-servidores-com-mais-de-60-para-trabalhar-em-casa/normativa-01-gabinete-governador-convertido.pdf
https://paraiba.com.br/2020/03/18/cartaxo-decreta-situacao-de-emergencia-em-jp-e-pede-fechamento-de-cinemas-academias-e-afins/

