Rio de Janeiro, 18 de março de 2020.
Circular nº 04/2020
Ref. Comunicado IMPORTANTE

Aos Responsáveis pelos alunos do Externato Santo Antônio

Comunicamos que devido ao decreto, assinado pelo governador Witzel, e liberado na última sextafeira, dia 13 de março, as escolas deverão reorganizar o calendário anual para atender ao número legal de
dias letivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases (LDB).
Assim sendo, informamos que serão cancelados alguns recessos escolares do primeiro semestre. Em
abril, não haverá os recessos dos dias 20 e 22 e também será suprimido o recesso de julho. Nessas datas,
será feita a reposição dos dias sem aulas.
Algumas medidas adicionais poderão ser tomadas de acordo com as próximas decisões
governamentais e, caso ocorram, serão oportunamente divulgadas.
Para que não tenhamos uma pausa significativa no processo de aprendizagem de nossos alunos,
toda a equipe ESA, juntamente com o nossos parceiros, o Sistema pH de Ensino e a Jovens Gênios, estão
preparando conteúdos para serem disponibilizados através dos meios digitais. Haverá materiais para todas
as séries, respeitando as especificidades de cada faixa etária e de cada segmento. Inclusive, os simulados
poderão ser realizados através da plataforma PLURALL.
Todos os alunos do 6º ano ao 3º ano do EM já possuem o acesso a plataforma e utilizarão o mesmo
login e senha para visualizarem as atividades futuras. Para as demais turmas, nos próximos dias,
enviaremos todas as orientações necessárias para inserção na plataforma. Qualquer duvida acerca deste
assunto poderá ser encaminhada para o e-mail mecanografia@esa.net.br.
Zelando pelo bem-estar e segurança dos nossos colaboradores, o ESA não funcionará, a princípio,
até o dia 29 de março e alguns de nossos funcionários trabalharão em home Office. Não haverá
atendimento ao público na Secretaria e nem no Administrativo. Demandas urgentes deverão ser enviadas
para o e-mail contato@esa.net.br. Assim que recebidas, as mensagens serão redirecionadas para as
equipes competentes.
Ao longo deste período, poderemos enviar novas circulares e toda a comunicação acontecerá
através dos meios oficiais, ou seja, e-mails e wpps corporativos, site, Facebook e Instagram. Por isso, fiquem
atentos ao seu e-mail, ao site do ESA e às nossas redes sociais.
Este é um momento em que todos devemos colaborar. A suspensão das aulas foi uma medida
drástica adotada pelas autoridades para reduzir a circulação de pessoas nas ruas e o contato entre elas. Por
isso, permaneçam em casa o máximo de tempo possível, saindo apenas para atividades indispensáveis.
Cuidem bem de vocês e dos outros!
Desde já colocamo-nos à disposição.
Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Atenciosamente,
Equipe ESA.

