
 

 

Caxias do Sul, 30 de abril de 2020. 

 

COMUNICADO 014: INFORMAÇÕES PRÁTICAS REFERENTES À VIDA ESCOLAR  

 

À Comunidade Escolar,  

 

 
RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS – NOVO CORONAVÍRUS 

Seguindo as orientações do Governador do Estado, Eduardo Leite, divulgadas nesta 

quinta-feira, 30 de abril, o Colégio Murialdo Caxias do Sul – Unidade Centro informa que as 

aulas e demais atividades presenciais como Extraclasse e Turno Integral não retornarão no 

dia 04 de maio. Assim que tivermos novas orientações, informaremos a data de retorno.  

Durante este período, a Instituição continuará com as aulas ao vivo, por meio da 

plataforma Google Classroom, porém com algumas mudanças. Confira: 

 

MUDANÇAS NAS AULAS ON-LINE 
 

- Os alunos e professores cumprirão o horário escolar: 

* Ensino Médio - segundas, terças e quartas-feiras: aulas das 7h15min às 12h30min 
| quintas e sextas-feiras: das 7h30min às 11h55min; 

* Ensino Fundamental II - das 7h25min às 11h50min; 

* 3º, 4º, 5º ano - das 13h20min às 17h50min; 

* Educação Infantil ao 2º ano: haverá um cronograma com novos horários das aulas, 
na plataforma Google Classroom, no tópico “Cronograma Meet”.  

 
- As aulas ocorrerão conforme o horário escolar de cada turma, cumprido nas aulas 
presenciais;  

- As aulas iniciarão conforme o horário escolar com duração de 40 minutos por período, 
também com a realização de intervalo.  

- No mês de maio, haverá aula nos dias 18 e 25/05 (no Calendário Escolar constavam como 
feriado e recesso escolar, respectivamente); 

- A frequência dos estudantes será validada por meio da entrega de atividades propostas 
durante as aulas ao vivo; 

- Todos os trabalhos e atividades solicitadas pelos professores ajudarão a compor a avaliação 
diagnóstica dos alunos. 
 



 

 
 
 

DESCONTO NAS MENSALIDADES 

Sabe-se que a questão econômico-financeira foi muito impactada para todos: o 

Colégio Murialdo está atento e sensível aos efeitos que esta situação está causando nos 

orçamentos familiares. Para isso, na próxima semana será enviado um comunicado referente 

ao índice de desconto e como ele será aplicado. 

 

A Instituição lembra que o período de suspensão das aulas é de distanciamento físico 

para evitar a disseminação da Covid-19. Não se tratam de férias escolares. As medidas de 

prevenção como cuidados básicos com higiene e o uso contínuo de álcool gel são 

fundamentais. Além disso, o Murialdo compreende que tal decisão impacta diretamente na 

rotina de todos. Contudo, entende que, neste momento, a prioridade é a vida e a saúde da 

população. 

Agradecemos às famílias que acreditam e confiam em nosso projeto pedagógico. 

Vamos sair dessa mais solidários, mais humanos e valorizando mais a essência da vida e a 

importância da ciência e da educação.  

Para esclarecimento de dúvidas, o Colégio Murialdo tem um plantão de atendimento 

por meio do telefone (54) 99600.7988, no horário das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min, 

de segunda a sexta-feira. Fique atento! 
 

 
Juntos somos mais fortes e, comprometidos, podemos mais. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Pe. Gilberto da Camara 
Diretor do Colégio Murialdo | Caxias do Sul/Unid. Centro 

 


