
 
Comunicado 078/2020 

 
 

São Paulo, 26 de junho de 2020. 

Paz e bem! 

Senhores Pais ou Responsáveis 

            O Colégio Santa Clara deseja uma volta presencial às aulas, todavia a escola prima pela 

proteção da saúde de todos e está seguindo as recomendações das áreas competentes e as 

respectivas medidas de higiene, desinfecção e restrição de aglomerações. Essas medidas 

requerem ajustes em sua implantação, uma vez que, possivelmente, ocorrerão atualizações ao 

longo do mês de julho. 

           Sendo assim, manteremos, a princípio, aulas remotas online, no período de 3/8/2020 a 

7/9/2020, seguindo a determinação do governo do estado de São Paulo, divulgada em 24/6/2020, 

que estabelece o dia 8/9 como data para o retorno de atividades escolares presenciais, ainda que 

com número reduzido de alunos e com a suspensão de eventos que envolvam aglomerações. 

Caso ocorram mudanças nas orientações oficiais, em virtude do quadro da pandemia, 

informaremos sobre as mudanças nessas datas. 

            Nos segmentos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, o Blog permanecerá em 

uso. Os responsáveis serão comunicados quando da migração para a plataforma Google 

Classroom. 

            Quanto aos segmentos de Ensino Fundamental II e Ensino Médio, utilizaremos também 

esta primeira semana, para, em nosso trabalho pedagógico, desenvolvermos e exercitarmos com 

os alunos as competências técnicas e procedimentos no uso da nova plataforma Google 

Classroom e seus respectivos recursos para aprendizagem. 

            Para que o aluno entre no ambiente virtual seguro do Classroom, é necessário 

que  disponha do e-mail institucional habilitado, conforme comunicados 051 de 13/5/2020 e 055 

de 22/5/2020. Caso não se lembre da senha ou tenha dificuldades na habilitação do e-mail 

institucional do aluno, favor entrar em contato com o Sr. Eric do TI no 

endereço: eric.salvador@colegio-santaclara.com.br 

            Em relação ao Protocolo de segurança sanitária e convivência coletiva, organizamos um 

comitê gestor, envolvendo os responsáveis pelos setores administrativos e pedagógico, para a 

elaboração de procedimentos necessários para cumprirmos todas as medidas preventivas e 

protetivas em relação à COVID-19. Tais medidas estão em fase adiantada de elaboração e 

levarão em consideração as orientações disponibilizadas pelos órgãos competentes. 

    Contamos com a compreensão de todos e desejamos boas férias! 

 

           Equipe Técnica Colégio Santa Clara 
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