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NOTA OFICIAL ESCOLA GRACE 

 
Curitiba, 17 de março de 2020. 
 
Prezados Pais,  
 

Art. 10.º Ficam suspensas, a partir de 20/03/2020, as aulas em escolas públicas e privadas, assim como nas 
universidades estaduais e particulares no âmbito do Estado do Paraná. 
http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7188&tit=Governo-do-Parana-anuncia-medidas-
para-enfrentamento-ao-coronavirus 

 
As informações sobre o Coronavírus (COVID-19) divulgadas pelos órgãos oficiais quanto a realidade que 
estamos vivendo no Brasil e demais países, nos levam a um posicionamento para cuidados preventivos da 
saúde dos nossos alunos, pais, professores, colaboradores e controle do vírus. 
A Escola Grace funcionará em horário normal até sexta-feira (20/03), para que haja tempo da organização 
familiar e após, suspenderemos o funcionamento seguindo o decreto do Governo Estadual do Paraná. 
 
A partir de amanhã (18/03), suspenderemos as seguintes atividades: 

• Provas e entrega de trabalhos;  
• Atendimentos e reuniões agendadas com a coordenação e psicologia escolar; 
• Aulas extracurriculares (sendo opcional o dia de hoje,17/03);    

 
Retornaremos, a princípio, no dia 06/04, mas pedimos que fiquem atentos aos e-mails, canal de 
comunicação oficial escolhido pela escola neste momento, pois estaremos comunicando qualquer outra 
informação ou alteração que se faça necessária. 
 
A ausência do aluno até o dia 20/03 fica a critério da família e as faltas serão justificadas dentro desse 
período. Quanto aos conteúdos e as tarefas do Ensino fundamental 1 e 2 dos dias 16 a 20/03, passaremos 
a disponibilizar a partir de amanhã no Portal Online e App em RECADOS. Anexo explicativo.  
(A Educação Infantil não participa dessa dinâmica) 
Quanto ao calendário escolar a partir de 23/03, já estamos avaliando melhores soluções para esse período 
e informaremos nos próximos momentos as medidas escolhidas.  
 
Nosso culto de Páscoa programado para dia 09/04, sofrerá alteração, não sendo mais aberto aos adultos, 
mas uma comemoração interna, apenas para os alunos. 
 
Reforçamos que os cuidados e prevenções já divulgados sejam seguidos, e que o aluno sob qualquer 
sintoma gripal (tosse, coriza, dores no corpo, na garganta, febre e falta de ar) não seja enviado à escola, 
como orientação da Secretaria da Saúde. Não temos competência profissional para analisar caso a caso e 
essa medida evita situações desconfortáveis e de insegurança. Precisamos prezar pela saúde de todos no 
ambiente escolar. 
 
Continuamos clamando a Deus por toda nossa comunidade e manteremos contato frequente se novas 
decisões ou orientações surgirem. 
 
“E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus 

maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.” 2 Crônicas 7:14 

 
Alessandra Savulski 

Diretora geral 
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