
 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA 

MISERICÓRDIA 

 

“Quisera ter os braços tão longos para abraçar 
o mundo inteiro e fazer o bem a todos”. (Santa Madre Rossello) 

 

Circular 03/2020 
 
 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

 

Neste momento de preocupação com a saúde de todos (educandos, educadores e 

familiares) sobre as implicações da pandemia do COVID-19 e em atenção às 

orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde do Brasil, 

do Conselho Nacional de Educação e das Secretarias de Educação do Estado e do 

Município do Rio de Janeiro, informamos que a partir do dia 23/03, segunda-feira, 

todas as aulas e atividades pedagógicas presenciais continuarão suspensas por 

tempo indeterminado. 

Em relação ao nosso Calendário Escolar, o redimensionamento será feito na ocasião 

de retorno às atividades presenciais no Colégio.  

Prezando pela conscientização da permanência dos nossos alunos em suas casas e 

para otimizar o tempo, tendo em vista dar continuidade ao processo de ensino e 

aprendizagem, enviaremos semanalmente uma “Extraordinária Bateria de Exercícios 

Misericórdia” (EBEM). 

As atividades serão enviadas por disciplina através do App ESCOLA EM MOVIMENTO. 

Os professores poderão enviar sugestões de referências e suportes para consulta com 

o objetivo de favorecer a resolução das atividades e exercícios. Também enviaremos o 

gabarito para que vocês possam acompanhar o desenvolvimento das propostas. 

Informamos que o aplicativo “ESCOLA EM MOVIMENTO” e o SITE do COLÉGIO serão 

nossos canais oficiais de comunicação e de informações sobre os procedimentos 

escolares que serão adotados pelo Colégio Misericórdia neste período de suspensão 

das aulas presenciais. 

Enfatizamos que o DISTANCIAMENTO  SOCIAL é necessário como prevenção 

para evitar a contaminação pelo COVID-19. Aproveitamos para informar que até o 

presente momento não houve caso confirmado de coronavírus em nosso colégio. 

Solicitamos a comunicação oficial em caso de comprovação. 

Esperamos que todos os problemas decorrentes desta pandemia sejam resolvidos com 

a colaboração de todos, para voltarmos à nossa rotina escolar o mais breve possível. 

 

Somos todos Misericórdia! 

Rio de Janeiro, 20 de março de 2020. 

Equipe Diretiva (REDUCAR – RJ) 


