
 

 

 

São Paulo, 04 de março de 2021. 

 

Estimadas Famílias,  

 

Desejamos que estejam bem e com saúde! 

De acordo com o Decreto nº 65545, assinado ontem (03/03/2021) pelo governador do Estado, 

considerando as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, apresentaremos o 

nosso Plano de Trabalho para o período de 08 a 19 de março. 

Continuaremos a agir com muita responsabilidade, compromisso e priorizaremos sempre o 

cuidado com a vida. O cuidado com todos da nossa comunidade educativa e da sociedade. 

Estamos vivenciando um alarmante agravamento da pandemia e medidas devem ser tomadas 

para que possamos minimizar o contágio e enfraquecer essa doença que causa tanta tristeza. 

Entendemos que a Educação é um serviço essencial, que as escolas devam permanecer 

abertas, mas com propostas mais restritivas, seguindo a orientação de termos menos circulação de 

pessoas nas ruas e possibilitando a permanência em casa. 

No período de 08 a 19 de março, somente os alunos da Educação Infantil ao 2º ano do Ensino 

Fundamental e Período Integral poderão frequentar presencialmente a escola. Manteremos o 

formato híbrido, da mesma forma que estamos fazendo atualmente. A presença não é obrigatória, 

os alunos poderão acompanhar as aulas de casa, se assim as famílias optarem. 

A partir do 3º ano do Ensino Fundamental os alunos terão aulas on-line, respeitando o 

horário semanal que já estão acostumados. Os alunos deverão ficar em casa, mas, caso algum aluno 

precise vir para a escola, pedimos que a família entre em contato com a coordenação para 

organização da rotina. 

Todas as atividades extracurriculares estão canceladas e a cantina permanecerá fechada. 

Tais medidas consideraram a prioridade pedagógica para os alunos em fase de alfabetização, 

a necessidade de interação e socialização das crianças menores, a autonomia tecnológica dos alunos 

e a capacidade de aprendizagem que o formato on-line possibilita em diferentes faixas etárias. 

Como temos ressaltado, com muita frequência, escola e família estão unidas para o bem 

comum. Para o cuidado e prevenção, cada qual com o seu compromisso individual em prol do 

coletivo. 

Continuamos com muita fé e esperança. 

Que São José, o padroeiro das famílias, nos guie e proteja. 

 

 
Com imenso carinho e apreço,  

Fabiana de Almeida 

Diretora Pedagógica 

 


