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COMUNICADO 

 

Prezados Pais e Responsáveis, face ao grave momento em 
termos dos riscos de contágio e de avanço do Coronavírus e da doença COVID-19, 
o Comitê de Monitoramento do Coronavírus, que reúne professores e especialistas 
da Escola Tiquinho, se reuniu na quarta-feira, 18 de março, e no decorrer dos 
demais dias, para estabelecer diretrizes em termos de medidas e ações a serem 
adotadas para o pleno funcionamento da Escola Tiquinho mesmo em home office. 

Contudo, tendo em vista a necessidade de se evitarem 
aglomerações e reduzir o volume do trânsito de pessoas para prevenir a 
disseminação do Coronavírus, conforme comunicado já devidamente enviado 
anteriormente aos Pais e Responsáveis pelos meios de comunicação 
dispostos, as atividades estão suspensas até ordem das autoridades 
competentes para o correto rertorno. 

As atividades previstas, entre elas as provas já marcadas, 
ficam adiadas, assim como as atividades extracurriculares, sendo que o novo 
calendário será divulgado assim que houver a retomada regular das atividades. 

Salientamos que este é um momento que requer grande união 
e compreensão da comunidade educativa. E que, ao adotar a necessária medida de 
suspensão das aulas, a Escola Tiquinho está em consonância com as diretrizes das 
autoridades de saúde pública e da educação, entendendo que este é o momento 
estratégico para que todos estejamos compromissados com o controle desta grave 
pandemia que já provocou a morte de milhares de pessoas em todo o mundo. 

Novas orientações dos órgãos competentes serão 
acompanhadas diariamente pelo Comitê de Monitoramento do Coronavírus e pela 
equipe gestora da Escola Tiquinho e repassadas aos Pais e Responsáveis pelos 
nossos canais de comunicação, especialmente pelo site, e-mail e aplicativos 
congêneres. 

Entendendo a necessidade de enfrentamento da pandemia que 
assola o mundo inteiro, a Escola Tiquinho adaptou seu ensino via home, 
disponibilizando todo o material e tarefas a serem realizadas pelos alunos(as) 
diariamente, se possível, respeitando o horário (turno) em que o aluno(a) está 
devidamente matriculado na Instituição para o correto e devido exercício das 
atividades curriculares. 

Em suma, deixamos em total disponibilidade todos os 
nossos contatos em nosso sítio eletrônico www.escolatiquinho.com.br, sendo 
o contato de whatsapp (32)9-8821-4612, bem como as redes sociais Facebook 
e Instagram, para tratarmos de qualquer assunto de seu interesse. 


