COMUNICADO Nº 01 - COVID-19

Prezada Comunidade do Instituto de Educação Atheneu,
Vivemos, na atualidade, a maior calamidade dos últimos 100 anos. Em 11 de
março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS), agência especializada em saúde
e subordinada a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou pandemia para a
infecção causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), ou seja, a disseminação mundial
de uma nova doença com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. A epidemia que
iniciou na China, alastrou-se pelo mundo, atingindo todos os continentes e chegando
recentemente ao Brasil.
Estudos recentes demostram a eficácia das medidas de afastamento social precoce
para restringir a disseminação da COVID-19, além da necessidade de se reduzir a
circulação de pessoas e evitar aglomerações em toda a cidade, inclusive no transporte
coletivo. O Ministério da Saúde recomenda que aqueles que tenham sintomas leves
(febre, tosse, falta de ar, etc.) fiquem em casa por 14 dias. Algumas pessoas, que fazem
parte do grupo de risco, devem evitar a circulação e contato social mesmo sem os
sintomas. Trata-se de pessoas com mais de 60 anos, gestantes ou portadores de doenças
crônicas.
Em conformidade com determinações dos governos federal e estadual, o Centro
Educacional Athenas Paulista LTDA (CEAP), mantenedora do Instituto de Educação
Atheneu (ATHENEU), resolveu suspender por prazo indeterminado as aulas presenciais,
preocupado com a saúde e com a vida de seus alunos, funcionários e professores.
Diante disso, o ATHENEU seguiu a Deliberação do Conselho Estadual de
Educação do Estado de São Paulo CEE/SP nº 177/2020, que fixa normas quanto à
reorganização dos calendários escolares, devido ao surto global do Coronavírus, para o
Sistema de Ensino do Estado de São Paulo e entende que
“As instituições vinculadas ao Sistema de Ensino do
Estado de São Paulo, públicas ou privadas da Educação
Básica e públicas de Educação Superior, tendo em vista a
importância da gestão do ensino e da aprendizagem, dos
espaços e dos tempos escolares, bem como a compreensão
de que as atividades escolares não se resumem ao espaço de
uma sala de aula, deverão reorganizar seus calendários
escolares nesta situação emergencial, podendo propor, para
além de reposição de aulas de forma presencial, formas de
realização de atividades escolares não presenciais”.

E ainda que
“as instituições de ensino deverão registrar de forma
pormenorizada e arquivar as comprovações que
demonstram as atividades escolares realizadas fora da
escola, a fim de que possam ser autorizadas a compor carga

horária de atividade escolar obrigatória a depender da
extensão da suspensão das aulas presenciais durante o
presente período de emergência”.
Dessa forma, o ATHENEU resolveu adotar providências que minimizem as
perdas dos alunos com a suspensão de atividades nos prédios escolares. Utilizando os
seus recursos web, o ATHENEU adotou de forma emergencial, atividades escolares não
presenciais, disponibilizando roteiros de estudos com atividades a serem realizadas pelos
alunos, em casa, enquanto as aulas estiverem suspensas. Essa atividades envolvem textos
para leitura e elaboração de resumos, estudos dirigidos, exercícios, vídeos e conteúdos de
aulas em power point, além de outros meios remotos.
Ressaltamos que durante a suspensão de aulas, o pagamento das mensalidades
permanece inalterado. Como ressaltado anteriormente, estamos seguindo o que determina
o Conselho Estadual de Educação (CEE/SP) e amparados, inclusive pelo PROCON de
São Carlos, que observa que a mensalidade paga a cada mês, corresponde a uma parcela
do valor do custo total do módulo ou semestre. Além disso, ressaltamos ainda o que
preconiza a Cláusula 3ª. do nosso contrato, “as aulas serão ministradas nas salas de aula
nas imediações da sede das CONTRATADAS, ou em outros locais indicados por essas,
para que assim seja atendido o objetivo do curso, assim como, a necessidade do
cumprimento do conteúdo pedagógico e legal que assim se fizerem necessários”.
O momento requer cuidados com nossas vidas e de nossos entes queridos. Requer
também atitudes de acolhimento, bom senso e humanidade. Precisamos da colaboração
de todos para que os efeitos dessa calamidade sejam minimizados e eliminados. Fiquem
em suas casas, sigam as recomendações do Ministério da Saúde e das demais autoridades
competentes. Esperamos que em breve voltaremos às atividades normais.
Fiquem atentos a novos comunicados e em caso de dúvidas entrem em contato por
meio dos e-mails e whatsapp abaixo:
Secretaria: secretaria@institutoatheneu.com.br
Financeiro: administrativo@institutoatheneu.com.br
Whatsapp: (16) 997402169
Atenciosamente,
São Carlos, 25 de março de 2020

A Mantenedora do CEAP
A Direção do ATHENEU

