
  Comunicado 143/2020 
São Paulo, 24 de outubro de 2020. 

 
Senhores pais e/ou responsáveis 

Paz e Bem! 
 

Conforme pronunciamento do Senhor Prefeito de nosso município, realizado em 

22/10/2020, e orientações normativas da Prefeitura de São Paulo, as aulas regulares de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II continuam exclusivamente 

em sistema remoto. Foi autorizado o retorno presencial, a partir do dia 3 de novembro, apenas 
para os alunos do Ensino Médio. 

Ofereceremos aos demais alunos, no mês de novembro, oficinas e atividades presenciais, 
em horário de contraturno (vide cronograma abaixo). A frequência será optativa e mediante 
inscrição prévia. Nessas oficinas desenvolveremos atividades variadas como: cultura e movimento, 

atividades recreativas e de acolhimento socioemocional. 
Desta forma, comunicamos aos senhores que o Colégio Santa Clara continuará oferecendo 

aulas remotas, em cumprimento do calendário escolar, com a mesma seriedade no trabalho. 
Além disso, a partir de 18/11, para os alunos do Ensino Fundamental II, realizaremos 

meets com propostas diversificadas, em todas as aulas e durante todo o horário, das 
7h20min às 9h50min e das 10h20min às 12h50min. Os alunos deverão frequentar as 
aulas/meets nos horários regulares, de forma sincrônica, pois não haverá gravação dos mesmos. 

Colocamo-nos à disposição para maiores informações. 
 

Atenciosamente, 
                                       A Direção 

 

 
Cronograma de atividades avaliativas remotas e de retorno presencial 

 
Atividades avaliativas do Ensino Fundamental I Remota 16 a 23/11 

Atividades avaliativas do Ensino Fundamental II Remota 3 a 17/11 

Atividades avaliativas do Ensino Médio Remota 27/10 a 17/11 

Oficinas e atividades extracurriculares 
presenciais, em contraturno, para a Educação 
Infantil e Ensino Fundamental I 

Presencial 

No período de 3 a 18/11. 
Em respeito às limitações de dias e horários 
determinadas pelos órgãos de saúde, haverá 
revezamento nas turmas. 
Divulgaremos um comunicado específico com estas 
datas e horários às famílias dos alunos inscritos nas 
oficinas. 

Oficinas e atividades extracurriculares 
presenciais, em contraturno, para o Ensino 
Fundamental II 

Presencial 

No período de 25/11 a 30/11. 
Em respeito às limitações de dias e horários 
determinadas pelos órgãos de saúde, haverá 
revezamento nas turmas. 
Divulgaremos um comunicado específico com estas 
datas e horários às famílias dos alunos inscritos nas 
oficinas. 

Oficinas e atividades extracurriculares remotas, 
em contraturno, para a 3ª série do Ensino Médio 

Remotas De 20/10 a 25/11. 

Retorno presencial dos alunos de Ensino Médio Presencial A partir de 23/11. 

Data prevista para o novo pronunciamento da 
prefeitura de São Paulo sobre a modificação das 
autorizações de retorno presencial das escolas 

  Dia 19/11. 

 
Observação: nossas atividades extracurriculares regulares, como Banda, Flauta, Teatro, Espanhol e Coral já são 

oferecidas em modelo remoto desde o início da pandemia. Continuaremos desenvolvendo estas atividades no sistema 
remoto. 


