
 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

Desejamos que todos de sua família estejam bem e com a esperança renovada no Espírito Santo para o fim dessa 

pandemia e novas experiências para dias melhores.  

Em primeiro lugar, queremos agradecer a cada um que respondeu a pesquisa de sondagem sobre o retorno das aulas 

no sistema de Ensino Híbrido. Mais de 600 pessoas participaram e nos ajudaram a mapear as condições que 

enfrentaremos em agosto, no retorno das férias.  

A pesquisa foi consolidada pelo Colégio por segmento e por turma. Compreendemos perfeitamente que não se tratam 

de posições definitivas dos senhores e suas famílias, mesmo porque não sabemos em que condições os órgãos públicos 

de saúde determinarão o retorno ao ensino presencial. Mas, a partir de cenários construídos com dados de órgãos 

públicos de saúde, Ministério e Secretaria da Educação, consultorias, professores e dos senhores, gostaríamos de 

compartilhar o seguinte cronograma: 

1. De acordo com o decreto-lei nº 1.535, de 15 de abril de 1977, que alterou o Capítulo IV do Título II da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei número 452, de 1º de maio de 1943, as Férias 

da nossa Equipe Pedagógica será no período de 02 de julho ao dia 31 de julho de 2020. 

2. A previsão do retorno presencial, provavelmente escalonado, está agendado para o dia 10 de agosto de 2020. 

3. Na primeira semana de aula, de 03 a 07 de agosto, programamos os seguintes agendamentos: 

3.1. Aplicação de Avaliação Diagnóstica Analítica aos alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio para 

identificar as eventuais intervenções que serão feitas no planejamento de aulas presenciais e a distância; 

3.2. Realização da autoavaliação dos alunos para a composição da nota do 2º trimestre; 

3.3. Capacitação da equipe pedagógica para a condução do Ensino Híbrido (presencial e à distância) a partir de 

10 de agosto; 

3.4. Realização de reuniões (LIVES) com os pais para esclarecimento dos processos de higienização, segurança, 

organização didático-pedagógica e avaliação que teremos ao longo do semestre, com o envio dos 

documentos em PDF correspondentes nas seguintes datas: 

- ED. INFANTIL I e II – DATA: 5 de agosto de 2020, HORÁRIO: 14h às 15h. 

- ED. INFANTIL III – DATA: 5 de agosto de 2020, HORÁRIO: 16h às 17h. 

- ENS. FUNDAMENTAL I (1º ao 5º ano) – DATA: 6 de agosto, HORÁRIO: 14h às 15h. 

- ENS. FUNDAMENTAL II – 6º e 7º anos – DATA: 5 de agosto, HORÁRIO:7h30 às 8h30. 

- ENS. FUNDAMENTAL II – 8º e 9º anos – DATA: 6 de agosto, HORÁRIO: 7h30 às 8h30. 

- ENS. MÉDIO – 1ª à 3ª série – DATA: 7 de agosto, HORÁRIO: 7h30 às 8h30. 

Todas as reuniões serão remotas (LIVES) e o link de acesso será enviado, oportunamente, via ClassApp. 

Trata-se, como dissemos, de um cenário que construímos com as variáveis que temos atualmente.  

Em 29 de julho, enviaremos um novo comunicado aos senhores, via ClassApp, e também será disponibilizado em nosso 

site e redes sociais, confirmando ou alterando essa programação.  

Não temos palavras que possam expressar a nossa gratidão aos senhores. A compreensão, o respeito e a capacidade 

de diálogo que cada um demonstrou ao longo dos últimos três meses tornou o nosso fardo mais suave. Em suma, 

comprovamos que quando cultivamos o bem, é o bem que recebemos.  

Que Nossa Senhora Consolata continue abençoando e protegendo os senhores, seus filhos e todas as pessoas que 

estão em seu círculo familiar. 

Fiquem com Deus! 



Post Scriptum 

ATENÇÃO 

O atendimento no período de férias da equipe pedagógica será realizado pela equipe administrativa do Colégio 

Consolata, através dos seguintes canais: 

Telefone: 
11 22384848 
 
E-mail´s: 
tesouraria@colegioconsolata.com.br 
secretaria@colegioconsolata.com.br 
 
Classapp do pessoal administrativo. 
 

São Paulo, 22 de junho de 2020. 

DIREÇÃO DO COLÉGIO CONSOLATA  

 


