
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2020.
Circular nº 19/2020

Ref. Breve retrospecto e próximos passos – 1º ano EM

Caros alunos e responsáveis,

Completados 42 dias  do isolamento estabelecido pelo poder público,  desejamos,  antes  de mais

nada,  expressar  aos  responsáveis  e  a  nossos  alunos  nosso  agradecimento  pela  parceria  e  confiança

demonstradas.

O Externato Santo Antônio continua empenhado em atender alunos e famílias em linha com as

orientações das autoridades de ensino, sempre respeitando nosso contrato de prestação de serviços.

Passado um período natural de adaptação à sala de aula virtual, nossos professores disponibilizaram

materiais  didáticos  no  Plurall  Maestro;  mais  adiante,  criamos  e  divulgamos  os  cronogramas  das  aulas

síncronas  –  eventos  em  tempo  real  quando  o  aluno  tem  a  oportunidade  de  esclarecer  dúvidas  e

desenvolver os conteúdos.

Para a próxima semana, avançaremos no processo de educação em regime especial domiciliar, tal

como previsto na Deliberação 376/2020 do Conselho Estadual de Educação; divulgaremos o cronograma de

aulas de maio, com as datas de avaliações, adaptado às necessidades do momento.

Em anexo segue nosso Plano de Ação, conforme a deliberação CEE nº 376/2020, e a Resolução

SEEDUC nº 5840/2020. 

Aproveitamos para comunicar que desde 08 de abril, seguindo as determinações legais, a Secretaria

passou  a  funcionar  em  meio  período;  permanecem  à  disposição,  para  alunos  e  famílias,  canais  de

comunicação por via telefônica, WhatsApp e e-mail.

Continuamos  à  disposição  para  informações  adicionais  ou  esclarecimentos  eventualmente

necessários, desejando a todos um excelente final de semana.

Atenciosamente,

Equipe ESA.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a circular nº12/2020, segue o cronograma dos encontros síncronos da próxima semana.

CRONOGRAMA DE 27 ABRIL a 01 DE MAIO

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA
7h10 – 8h L. Portuguesa Mat. I ***** Mat. II Feriado
8h10 – 9h ***** Geografia Mat. I ***** Nacional

9h10 – 10h ***** Física História Química Feriado
10h – 10h30 INTERVALO

10h30 – 11h20 ***** Física História Química Nacional
11h30 – 12h20 Geografia Redação ***** Inglês Dia do
12h30 – 13h20 ***** ***** Sociologia ***** Trabalho


