Circular GD 041/2021

SOBRE O RETORNO PRESENCIAL NO DIA 18 DE OUTUBRO

São Paulo, 14 de outubro de 2021.

Prezadas famílias, srs. Pais e/ou responsáveis e queridos alunos,
Esperamos que todos estejam bem de saúde e em paz.
Entramos em contato com os senhores, nesta semana de recesso (11 a 15/10), conforme
calendário do ano letivo de 2021, aprovado pela Secretaria de Ensino, para informar a respeito
do retorno às aulas presenciais no dia 18 de outubro.
Conforme pronunciamento, realizado no dia 13 de outubro de 2021, o Governador do Estado
de São Paulo, João Doria, anunciou a retomada obrigatória dos estudantes às aulas presenciais
para as redes estadual, municipais e privada vinculadas ao Conselho Estadual de Educação, a
partir de 18 de outubro. Todos os protocolos sanitários deverão ser mantidos até o final de
outubro, assim como o esquema de revezamento planejado por cada escola, de acordo com sua
capacidade física1.
Na prática, com essas orientações, manteremos as mesmas regras que vêm sendo praticadas
até então, uma vez que, o distanciamento de um metro entre as carteiras permanece
vigorando até o final de outubro. A partir do 03 de novembro, com o aval do Conselho Estadual
de Educação (CEE), todos os alunos, deverão participar presencialmente das aulas e estarão
dispensados apenas os que tiverem prescrição médica. A partir desta data não haverá exigência
de distanciamento nas salas de aula.
Diante das novas diretrizes governamentais, reforçamos a importância da retomada do hábito
das aulas presenciais por parte dos nossos alunos que ainda participam do ensino remoto.
Algumas salas estão com capacidade máxima, outras ainda permitem a inscrição de alunos. Para
obter mais informações, entre em contato, via ClassApp, com a coordenação do segmento da
série/ano em que seu (sua) filho (a) está matriculado (a).
Reiteramos, neste mês missionário, o nosso compromisso de testemunho e viabilização de uma
educação alicerçada em valores cristãos, de modo a promover a paz e a justiça.
Que Deus em sua infinita misericórdia estenda a benção sobre nossas famílias.
Atenciosamente,
DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DO COLÉGIO CONSOLATA
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