
COLÉGIO SANTA CLARA 
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Senhores Pais e/ou Responsáveis 

           Paz e Bem! 

Em nossas primeiras semanas de aulas presenciais, vivenciamos com os nossos alunos a importância e o 

significado que estas aulas tiveram na vida de todos eles. Nosso desejo mais sincero seria o de ampliar cada 

vez mais a quantidade de alunos na escola e poder intensificar o contato e o relacionamento pessoal tão 

necessários nos dias de hoje. 

No entanto, em nosso país, tem ocorrido o crescimento do número de casos de Covid-19 e,  no Colégio, 

mesmo com a adoção rigorosa de protocolos de biossegurança, tivemos algumas ocorrências confirmadas da 

doença entre alunos, professores e demais funcionários. Em todos os casos suspeitos e/ou confirmados, que 

foram comunicados à escola, seguimos as medidas previstas em nosso protocolo, com o afastamento das 

pessoas e a notificação de toda a comunidade escolar sobre as ações realizadas. 

         Em resposta ao quadro seríssimo de saúde pública em que nossa cidade se encontra, São Paulo foi 

inserida no nível máximo de restrição de atividades e de circulação de pessoas, com o intuito de conter a 

disseminação da Covid-19, cujos casos graves têm gerado redução acelerada do número de leitos de UTI 

disponíveis nos hospitais públicos e privados. 

         Diante disso, não podemos deixar de assumir a nossa responsabilidade social de lidar de forma 

consciente e cidadã com esta situação. Portanto, em consonância com as recomendações enfáticas do Comitê 

de Contingência da Covid-19 de que todos os alunos que puderem deverão permanecer em casa, alteramos 

o funcionamento do ensino presencial no Colégio.  

No período de 8 a 19 de março, manteremos a escola aberta para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 
I, apenas para aqueles que não tiverem condições de permanecer em casa nestes dias. 

Para o Ensino Fundamental II e Médio, no período de 8 a 19 de março, haverá apenas aulas remotas. Lembramos que, 

de 8 a 12 de março, os alunos já estariam, exclusivamente, on-line para a realização das provas. 

Com estas medidas, poderemos reduzir o número de alunos, professores e demais funcionários em circulação 

pelo Colégio e pela cidade durante o período de 15 dias em que são solicitadas ações mais restritivas para 

conter a expansão dos casos da doença. 

Desejamos a todos que mantenhamos a empatia, a fraternidade e a esperança que tanto nos confortam nesse 

cenário desafiador! 

Equipe Técnica do Colégio Santa Clara 

 


