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Circular Nº 12 : Recesso Escolar de Inverno 2020 
Período Recesso: Dia 15/06/2020 ao dia 26/06/2020 
 
Prezados Pais e alunos, 
 Com a expectativa e desejos sinceros de que nossos alunos e famílias estejam 
bem, informamos que conforme o acordo entre o Sindicato das escolas Particulares e 
o Sindicato dos professores do RS garantirão recesso escolar por duas semanas aos 
professores e alunos das escolas nesse período da Pandemia da Covid-19. 
 A Escola São Luís Guanella estará concedendo recesso escolar de inverno do dia 
15/06/2020 a 26/06/2020. Nesse período não serão realizadas atividades pedagógicas 
domiciliares. Voltaremos às atividades pedagógicas domiciliares no dia 29/06/2020. 
          Explicitamos nossa gratidão aos professores, que neste tempo têm se dedicado 
sem medidas a atender às novas demandas da educação. 
 Da mesma forma, agradecemos às famílias que acolhem nossa proposta 
pedagógica de acompanhamento dos seus filhos, sendo para eles um suporte 
pedagógico enquanto os professores por motivo de força maior não podem fazê-lo de 
modo presencial.  
 Na caminhada que fizemos até aqui, com as atividades domiciliares, desde o 
início dessa pandemia, preocupamo-nos em contemplar e efetivar o ciclo que compõe 
o processo de aprendizagem em que o aluno constitui-se como protagonista e o 
professor é o mediador. 
         Durante o período do recesso de inverno os setores da secretaria, financeiro, 
assistente social e o administrativo pedagógico continuarão atendendo pelo e-mail 
guanella@guanella.com.br e pelos telefones (51) 991549469 ou (51) 9854555995 
para contato de dúvidas e solicitações das demandas necessárias de segunda a sexta-
feira das 11h às 15h. Para responder as demandas é necessário informar nome 
completo do pai ou responsável, nome completo do aluno e a turma ou série e o e-
mail a ser utilizado pelo pai ou responsável do aluno. 
  

Agradeço atenção de todos e desejo um ótimo recesso escolar. 
Att 
Equipe Diretiva 
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