
 

 

 

 
São Paulo, 01/03/2021. 

 

ORIENTAÇÕES PARA CURSOS EXTRAS, ELETIVAS (ENSINO MÉDIO) E ALMOÇO 

 

 Para que possamos manter o rigor dos protocolos e seguir o Plano de Retomada do Instituto Madre 

Mazzarello – plano entregue e aprovado pela Diretora de Ensino -, é importante que os estudantes e 

familiares cumpram as orientações a seguir: 

 

 Para a participação nas atividades extracurriculares de qualquer natureza é obrigatória a inscrição 

com o coordenador responsável.  

Cursos extracurriculares – Coordenador Corjesus  

Eletivas do Ensino Médio – Coordenador Edson 

Grupos da AJS (Articulação da Juventude Salesiana) – Irmã Claudia 

 Na recepção, e com os professores, ficará uma relação com o nome dos alunos inscritos e somente 

terá acesso aquele que tiver a sua inscrição deferida. Esse procedimento vale para Cursos Extras 

Gratuitos, Cursos Extras Pagos,  Eletivas e Grupos da AJS. 

 Para os Cursos Pagos a inscrição será feita mediante adimplência das mensalidades e autorização 

da tesouraria. 

 Somente os alunos do Integral têm autorização para almoçar diariamente na escola. 

 É recomendável que os alunos participantes dos Cursos Extras almocem fora da escola e depois 

retornem. Caso não seja possível, o estudante só poderá fazer a refeição no colégio com 

autorização prévia do coordenador. 

 Alunos que não apresentarem a autorização da coordenação NÃO PODERÃO ALMOÇAR NA 

ESCOLA. Tal medida visa o controle sobre o número de estudantes dentro do Mazzarello. 

 A entrada e saída dos alunos deverá ser bem próxima ao horário do curso, os alunos devem 

permanecer na escola o menor tempo possível. 

 

 

Para nós, como Casa Salesiana, é muito difícil seguir tantas restrições, gostaríamos de ter nossos 

estudantes conosco o tempo todo, mas temos que agir com prudência e muita responsabilidade para 

minimizarmos o contágio da COVID-19. 

 

Continuamos à disposição para qualquer esclarecimento. 

 

Cordialmente,   

Instituto Madre Mazzarello 

 

 
Viver uma Quaresma com esperança significa sentir que, em Jesus Cristo, somos testemunhas do 

tempo novo em que Deus renova todas as coisas.                                                  Papa Francisco 

 

  



 

 

  


