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São Paulo, 16 de abril de 2021. 

  
Senhores Pais e/ou Responsáveis 
  

Paz e Bem! 

 

 No dia 19/04, retomaremos as aulas presenciais na modalidade híbrida para os alunos do Ensino 

Fundamental II e Médio. 

 É de extrema importância que reafirmemos nosso compromisso social como instituição de ensino 

socialmente comprometida com o coletivo e com a preservação da vida.  

Sabemos que a fase na qual nos encontramos, atualmente, é de extrema gravidade, ultrapassando 

a cifra de 3000 óbitos diários no país. (vide www.covid.gov.br) 

É neste sentido que, seguindo as orientações governamentais de manter a escola aberta apenas 

para os casos de extrema necessidade, reforçamos que a opção pelas aulas presenciais seja feita pela 

família apenas se não houver outra alternativa. Dessa forma, reduziríamos a maior circulação de pessoas 

no âmbito do colégio evitando maiores riscos para toda a comunidade.  

Para os alunos que, realmente, não tiverem como permanecer em ensino remoto, ressaltamos as 

orientações já explicitadas no Comunicado 117/2021, referente ao cumprimento das regras e 

procedimentos de biossegurança em todos os espaços da escola, especialmente no que se refere: 

● ao distanciamento físico e 

● ao uso permanente de máscara (recomendamos, para os alunos do EF II e Médio, o uso da máscara 

N95 para melhor proteção individual e do coletivo). 

As atitudes que levem ao descumprimento destas e de outras regras e procedimentos que garantam 

a segurança de todos acarretará na impossibilidade do aluno em participar das aulas presenciais, devendo 

permanecer em ensino remoto. 

Consideramos de fundamental importância a atuação das famílias em consonância com a escola no 

que tange o compromisso e a responsabilidade com a segurança de todos.  

Agradecemos a todas as famílias pelo apoio com o qual nos tem auxiliado a cada dia para 

fortalecermos nosso compromisso com a formação humana e cidadã de nossos alunos. 

Atenciosamente, 

Equipe Técnica 

http://www.covid.gov.br/

