
 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

Nada mais atual que o lema da Campanha da Fraternidade promovida pela CNBB em 2020: “Viu, sentiu compaixão e 

cuidou dele”. Os sentimentos de compaixão e empatia são condições básicas para o desenvolvimento do espírito de 

solidariedade. É isso que sentimos quando nos colocamos no lugar dos senhores. A quantidade de informações 

produzidas na mídia diariamente, geralmente contraditórias, causam confusão a todos nós. 

No último dia 24 de junho, um dia após o envio do nosso comunicado sobre as férias que previa o retorno do ensino 

híbrido no Colégio Consolata para 10 de agosto, Vossa Excelência João Doria, Governador do Estado de São Paulo, 

anunciou - em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes - o plano de retorno das atividades escolares 

presenciais para 8 de setembro. 

Desde o início da pandemia, o Colégio Consolata segue as orientações dos órgãos competentes de saúde seja nas 

esferas Federal, Estadual e Municipal, assim como, as orientações do Ministério e Secretaria da Educação. O nosso 

compromisso é garantir às famílias a consecução do Calendário Escolar, tal como foi divulgado no início do ano letivo, 

entregando o serviço que tínhamos nos comprometido com os senhores. Em função de tudo isso, confirmamos que o 

período de férias da equipe pedagógica será de 02/07 a 31/07, e o retorno presencial será de acordo com o 

estabelecido pelos órgãos competentes.  

Acreditamos, porém, que o anúncio feito na coletiva de imprensa de 24 de junho será confirmado ao longo do mês de 

julho, por isso, manteremos a nossa posição descrita no comunicado anterior. Confirmaremos a programação de 

agosto na última semana de julho, mais precisamente até o dia 29/07, via ClassApp e site institucional. 

Após a referida coletiva de imprensa, trabalhamos com três cenários diferentes para o 2º semestre. Em todos eles, 

como já dissemos, a nossa preocupação é garantir a entrega dos serviços contratados e a consecução do Calendário 

Escolar. Para tanto, precisamos fortalecer o nosso vínculo e estreitar a nossa comunicação. Por isso, tudo o que foi 

planejado e divulgado aos senhores será garantido: LIVES com os pais, avaliação diagnóstica, adaptação do ensino 

remoto e presencial, etc. As datas anunciadas anteriormente poderão sofrer alterações. 

Mais uma vez agradecemos a confiança e parceria das famílias em relação ao nosso Colégio. Pedimos que a Virgem 

Maria, sob a invocação da Consolata, possa ampará-los e protegê-los de todo mal.  

Fiquem com nossas orações! 

São Paulo, 29 de junho de 2020. 

DIREÇÃO DO COLÉGIO CONSOLATA 

 

*ATENÇÃO* 

No período de férias da equipe pedagógica o atendimento será realizado pela equipe administrativa do Colégio 

Consolata por meio dos seguintes canais: 

Telefone: 
(11) 2238.4848   
 
E-mail: 
tesouraria@colegioconsolata.com.br 
secretaria@colegioconsolata.com.br 
 
ClassApp: do Departamento Administrativo. 


