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 Estamos passando pela Pandemia com muito esforço por parte da equipe do 

CEP e também dos alunos e suas famílias! Toda a sociedade está “penando” com essa 

situação. Em relação as aulas, continuamos impedidos de retornar às atividades 

presenciais na maioria das turmas. Esta situação deve seguir até agosto, conforme 

manifestação do nosso Governador do Estado. Mesmo assim, as Secretarias de Estado 

da Educação e da Saúde emitiram uma Portaria conjunta onde definem os protocolos 

para o retorno – quando o mesmo for autorizado.  

 O Colégio Evangélico Panambi já  está em operação com o seu COE-E Local 

(Centro de Operações de Emergência – Escolar Local), o qual obteve aprovação do 

Plano de Contingência no dia 17/06. Esse Plano prevê todos os protocolos a serem 

seguidos pela instituição no retorno às atividades presenciais com alunos, durante o 

período de Pandemia. 

 Desde o dia 22/06 o Colégio vem trabalhando com aulas presencias para os 

Cursos Técnicos (pós médio) em disciplinas que não teriam condições de 

operacionalizar na forma remota. O esforço do Colégio é fazer a conclusão de todas as 

disciplinas, conseguindo assim entregar novos técnicos para o mercado de trabalho de 

Panambi e região com a maior brevidade possível nesse momento. Essas turmas foram 

liberadas pelo Decreto do Governo do Estado (etapa 2) e pelo parecer favorável pelo 

COE–Municipal.  

 Aguardamos, ansiosos, pela divulgação de retorno de mais turmas (etapa 3), a 

qual depende do planejamento do Governo do Estado do RS, ou seja, essa não é uma 

decisão do Colégio, pois dependemos da autorização dos órgãos públicos competentes 

(Governo do Estado do RS e Prefeitura Municipal de Panambi). 

 O Colégio Evangélico Panambi está tratando esse período de Pandemia com 

muita responsabilidade e cuidado. Estamos prontos para o retorno das atividades 

presenciais, quando for possível. Enquanto não temos essa liberação, estamos 

continuamente revisando e melhorando as atividades remotas para que nossos alunos 

consigam vivenciar o processo de ensino aprendizagem de maneira eficaz. 

 Pedimos que todos colaborem com as indicações dos órgãos de saúde, quanto 

aos cuidados e precauções de higiene amplamente divulgados pelas mais diversas 

mídias. 

 É de suma importância (e faz parte dos protocolos) que os responsáveis pelos 

alunos mantenham seus contatos (tefefone e email) atualizados em seu cadastro no 

Colégio. Pedimos que atualizem no Portal da Família ou enviem seus novos dados para 

o email: secretaria@cep.g12.br. 

 O momento se apresenta com inúmeros desafios, mas nos mantendo  unidos, 

como família CEP, passaremos por tudo isso da melhor maneira possível!  

Que Deus abençoe a todos! 
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