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‘Taboão da Serra, 20 de março de 2020.

Circular: 019/2020 – Boletim Informativo – Coronavírus / EI, FI, FII.

Senhores Pais,

A cada momento surgem novas notícias relativas à pandemia e, portanto, novas orientações. Preocupados com o ce-
nário mundial, o Colégio Gibran tomou como medida preventiva antecipar as férias escolares para alunos, professores 
e equipe pedagógica. Assim, pedimos atenção para as seguintes datas:

 • Recesso de 17/03 a 23/03; (faltas desde 16/03 serão abonadas);

 • Férias escolares antecipada no período de 24/03 a 22/04;

 • As aulas retornarão em 23/04/2020.

Solicitamos a todos os alunos que mantenham, rigorosamente, a rotina de estudos, realizando as atividades publicadas 
na sala virtual. Aos pais e responsáveis, pedimos que acompanhem essa rotina.  É de extrema importância também que 
fiquem atentos aos canais de comunicação oficiais da escola, pois é por eles que informaremos sobre novas medidas, 
que poderão ser adotadas a qualquer tempo, caso o cenário atual sofra alterações. 

Nossa equipe pedagógica não poupará esforços para reorganizar a programação sem que haja prejuízos pedagógicos 
aos nossos alunos. Novos calendários serão publicados, nos quais informaremos datas de avaliações, reforços, recu-
perações, Olimpíadas, revisões, refacturas, plantões, atividades extracurriculares, enfim, tudo que envolva a rotina 
pedagógica.

Que nesse momento, enquanto nação e comunidade escolar, possamos nos unir para enfrentar com serenidade e da 
melhor maneira possível essa situação.

Certos da compreensão de todos. 

Atenciosamente,

 Colégio Gibran.



Circular: 019/2020 

Boletim Informativo
Coronavírus / Ensino Médio.



‘Taboão da Serra,20 de março de 2020.

Circular: 016/2020 – Boletim Informativo – Coronavírus /  Ensino Médio

Senhores Pais,

A cada momento surgem novas notícias relativas à pandemia e, portanto, novas orientações. Preocupados com o ce-
nário mundial, o Colégio Gibran tomou como medida preventiva antecipar as férias escolares para alunos, professores 
e equipe pedagógica. Assim, pedimos atenção para as seguintes datas: 

 • Recesso de 17/03 a 23/03; (faltas desde 16/03 serão abonadas);

 • Férias escolares antecipadas no período de 24/03 a 22/04;

 • As aulas retornarão em 23/04/2020.

Solicitamos a todos os alunos que mantenham, rigorosamente, a rotina de estudos, realizando as atividades publicadas 
na sala virtual. Aos pais e responsáveis, pedimos que acompanhem essa rotina.  É de extrema importância também que 
fiquem atentos aos canais de comunicação oficiais da escola, pois é por eles que informaremos sobre novas medidas, 
que poderão ser adotadas a qualquer tempo, caso o cenário atual sofra alterações. 

Nossa equipe pedagógica não poupará esforços para reorganizar a programação sem que haja prejuízos pedagógicos 
aos nossos alunos. Novos calendários serão publicados, nos quais informaremos datas de avaliações, reforços, recu-
perações, Olimpíadas, revisões, refacturas, plantões, atividades extracurriculares, enfim, tudo que envolva a rotina 
pedagógica. 

Para complementar o apoio pedagógico, o Colégio Gibran irá disponibilizar para as turmas do Ensino Médio o Etapa 
Link Digital. Esse material é um curso complementar, pré-vestibular, que pode ser acessado através do Etapa Digital, 
seja em um computador (via navegador) ou em um dispositivo móvel, possibilitando que o estudo seja realizado de 
forma flexível, quando e onde o aluno quiser. O conteúdo será estruturado em oito disciplinas, divididas em temas e 
aulas especificas, deixando o aluno à vontade para se dedicar aos assuntos que desejar. O Etapa Link é uma ferramenta 
essencial para melhorar o desempenho dos alunos nos melhores vestibulares do país e Enem.

Segue orientações para acesso ao aplicativo:

Aplicativos Pacote Digital. Instalando os aplicativos do Pacote Digital em um dispositivo móvel com acesso à internet, 
selecione o ícone de sua loja virtual:

Digite o termo Etapa na busca. Em seguida, baixe Sistema Etapa, voltado para os alunos, e Etapa Digital, que permite 
a ambos os usuários utilizar o material digital. Selecione os aplicativos referentes ao seu perfil de usuário (Aluno) e cli-
que na opção de instalação. O dispositivo móvel fará o download do aplicativo e o disponibilizará para uso em poucos 
minutos.



Acessando o aplicativo Sistema Etapa pela primeira vez:

Para fazer o primeiro acesso ao aplicativo Sistema Etapa em um dispositivo móvel, clique no ícone correspondente, 
enquanto o acesso à internet estiver habilitado. Será apresentada a seguinte tela, solicitando e-mail e senha:

O e-mail para acesso é o mesmo informado ao Colégio no ato da matrícula, tendo como referência o responsável 
pedagógico.

Que nesse momento, enquanto nação e comunidade escolar, possamos nos unir para enfrentar com serenidade e da 
melhor maneira possível essa situação.

Certos da compreensão de todos. 

Atenciosamente,

 Colégio Gibran.


