
ShIS qi 26, CháCAra 29, s/N - LagO Sul, BraSÍliA - Df - CEp 71670-750 / 3
367-2

171

Queridas famílias,

A Direção.

Esclarecemos que a Escola Cantinho Mágico, em consonância com as medidas adotadas 
pelo GDF para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavirus, decidiu antecipar parte do recesso escolar do mês de julho para o período 
de 12 a 27 de março. 

Atentos à preocupação dos pais com a continuidade do aprendizado de seus filhos, 
disponibilizamos material em nossos canais de comunicação (Instagram e site) com 
atividades de fixação e revisão de conteúdo para as crianças a partir do 1° ano e com 
atividades cognitivas e de desenvolvimento motor para as crianças menores.

Salientamos, contudo, que essas atividades são opcionais tendo em vista que o 
período mencionado representa a antecipação de recesso escolar. Nesse sentido, 
reforçamos a sugestão de que os familiares desenvolvam as atividades com as crianças 
de maneira lúdica e tranquila. 

A partir de 30 de março, para que nossos alunos mantenham o processo de aprendizagem, 
disponibilizaremos uma alternativa digital com aulas que estão sendo preparadas com muito 
carinho por nossos professores do período curricular e também do Projeto Bilíngue, dando 
continuidade ao planejamento bimestral programado no início do ano letivo. 
Encaminharemos, em breve, informações detalhadas sobre esse “Cantinho Digital”.

Em respeito à tradição de ensino do Cantinho Mágico e ao contrato firmado entre as 
famílias e a escola, informamos, também, que todo o conteúdo fornecido no “Cantinho 
Digital” será abordado e revisado pelos professores de forma presencial quando os 
alunos retornarem às aulas. 

Tendo em vista o ineditismo da situação imposta pela propagação do novo coronavírus bem 
como os impactos econômicos que virão em decorrência dessa pandemia, agendamos 
diversas reuniões virtuais com consultores financeiros para que possamos estabelecer 
diretrizes e buscar alternativas com o intuito de amenizar os efeitos negativos sobre os 
orçamentos das famílias, sem perder de vista a saúde financeira da escola e 
consequentemente de nossos funcionários. 

Nesse mesmo contexto, informamos, no que se refere às atividades extracurriculares, que 
estamos analisando diversas possibilidades para minimizar eventuais prejuízos acadêmicos e 
financeiros, buscando, assim, manter nossa relação transparente e próxima com as famílias 
do Cantinho Mágico, mesmo durante o afastamento momentâneo.

Com a esperança de que essa situação se normalize em breve e a certeza de que o 
nosso reencontro será repleto de alegria e emoção, contamos com o apoio e a 
confiança de todos vocês.

Lembramos nossos contatos caso haja necessidade:
email: direcao@cantinhomagico.com.br
WhatsApp ou ligação no número: 98119.9546


