
 

 

 

Estimadas Famílias, 
 

 
Desejamos encontrá-los em paz e com a certeza de que dias melhores se aproximam. 

 

 
Cremos que a “Educação é um processo que se faz a muitas mãos”, precisamos uns dos outros, em 

parceria, mesmo que distantes fisicamente, estamos cuidando uns dos outros. 
 

 

Com muito orgulho, disponibilizamos a toda comunidade educativa a cartilha “Para que tenham 

vida, e vida em abundância – Orientações às Aulas Presenciais”, um olhar atento e extremamente 

cuidadoso sobre os protocolos governamentais com o acolhimento salesiano. 
 

 

Não temos certeza se o retorno presencial será permitido, mas estamos preparados para o dia 07 de 

outubro. Para que o retorno aconteça, a Prefeitura da Cidade de São Paulo tem que autorizar, 

informaremos assim que recebermos ou não a autorização. 
 

 

Pedimos atenção especial às orientações e informações abaixo: 
 

 
1. Ofereceremos aos alunos o Ensino Híbrido -  abordagem que integra o ambiente online e 

presencial. 

2. Os alunos poderão optar em voltar presencialmente para a escola ou continuar com as 

aulas remotas em casa. 

3. Os alunos que optarem em voltar, deverão, obrigatoriamente, dar ciência ao Termo de 

Compromisso e Responsabilidade que consta em nossa cartilha e está disponibilizado no 

aplicativo do Mazzarello. 

4. Respeitaremos o limite de alunos em sala de aula, trabalharemos em formato de rodízio. 

5. As entradas e saídas serão específicas para cada segmento, utilizaremos todos os portões 

do colégio. 

6. Uso de máscara será obrigatório. 

7. Em cada entrada teremos postos de triagem: 

a) Todos terão a sua temperatura aferida, alunos e colaboradores. Será liberada a entrada 

somente para aqueles que estiverem com a temperatura normal, inclusive alunos que 

utilizem do transporte escolar; 

b) Todos passarão por tapetes sanitizantes e terão mãos e objetos pessoais higienizados; 

c) Os sintomas serão verificados e não será liberada a entrada se, aluno ou colaborador, 

apresentar   febre, coriza, obstrução nasal, tosse, cansaço, dificuldade em respirar ou 

falta de ar, dores e desconfortos, diarreia, conjuntivite, erupções cutâneas. 

8.  Após passar pelo posto de triagem o aluno será orientado e conduzido até a sala de aula, 

seguindo as orientações de 1,5m de distância. 

9.  As salas de aula e todos os ambientes da escola estão reorganizados e identificados, 

respeitando a distância de 1,5m. 

 

 



10. Por toda a escola teremos funcionários, já treinados, para orientar e acolher nossos alunos. 

11. A cantina não funcionará até o final do ano. Não serão oferecidos lanche e almoço. 

12. Horários de lanche e intervalos serão monitorados o tempo todo, para o fiel cumprimento 

das normas. 

13. Os cursos extras, plantão de dúvidas e oficinas eletivas continuarão em formato remoto 

até o final do ano. 

14. Alunos do integral poderão retornar na mesma data que todos os alunos. Faremos uma 

reunião exclusiva com as famílias dos alunos do integral. 

15. O acesso aos familiares será restrito, manteremos o menor número de pessoas dentro da 

escola. 
 
 
 

A partir do dia 14 de setembro, faremos reuniões com os pais, específicas para segmento e/ou 

ano, para conversarmos mais detalhadamente sobre o planejamento de retomada de cada turma. 
 

Caso o retorno seja autorizado, faremos mais uma reunião com os alunos que voltarão 

presencialmente para a escola. 
 
 
 

Continuamos à disposição e em oração, para um futuro próspero e protegido da nossa casa 

comum. 
 
 
 

“Com Jesus, os pesos se tornam leves, os cansaços suaves e os espinhos se convertem em 

doçura...”                                                                                                          Madre Mazzarello 

 

 

 

Com imenso carinho, 

Fabiana de Almeida 

Diretora Pedagógica 

 

 

 

 


