Carta 134/2021

Salvador, 11 de setembro de 2021.

Aos
Senhores Pais/Responsáveis pelos Alunos
do 1º Ano do EF à 3ª Série do EM
do Colégio São Paulo.
Nesta.
Ref.: Retorno às aulas totalmente presenciais - Informações relevantes.

Prezados Senhores:

Primeiramente, desejamos informar-lhes que recebemos com alegria o Decreto Municipal nº
34.410, do dia 9 do corrente mês de setembro, publicado ontem, dia 10, no Diário Oficial do
Município – DOM, autorizando o distanciamento de 1,0m (um metro) entre as carteiras dos
alunos, sendo possível, a partir daquela data, o funcionamento do Colégio na modalidade
totalmente presencial.
Em face ao exposto e pela necessidade de organização dos espaços escolares e do
cumprimento dos Protocolos Sanitários, vimos comunicamos-lhes que:
 Na próxima segunda-feira, dia 13/09/2021, as aulas acontecerão para todos os alunos
exclusivamente na modalidade remota;
 As aulas do turno vespertino, durante a semana de 13/09 a 17/09/2021, também acontecerão
exclusivamente na modalidade remota;
 Para aquele(a) aluno(a) cuja família optou pela modalidade remota, as suas atividades serão
mantidas desta forma até quando o(a) seu(sua) Responsável perante o Colégio comunicar
com antecedência à Orientadora Educacional do Ano/Série do(a) aluno(a) a mudança de
opção para a modalidade presencial;
 Está extinto o sistema de rodízio que foi praticado até o dia 10/09/2021, sexta-feira p.
passada; e,
 Para que possamos receber os nossos alunos com segurança e bem-estar,
organizamos o escalonamento abaixo para as aulas presenciais, que deverá ser
seguido na semana de 13/09 a 17/09/2021, permanecendo os demais alunos ainda em
aulas remotas:

ESCALONAMENTO DAS AULAS PRESENCIAIS
Data

Dia da semana

14/09/2021

Terça-feira

Ano/Série
1º Ano do EF
2º Ano do EF
3º Ano do EF
6º Ano do EF
7º Ano do EF
3ª Série do EM
4º Ano do EF
5º Ano do EF
8º Ano do EF
9º Ano do EF
1ª Série do EM
2ª Série do EM
3ª Série do EM

15/09/2021

Quarta-feira

16/09/2021

Quinta-feira

Do 1º Ano do EF à 3ª Série do EM

17/09/2021

Sexta-feira

Do 1º ao 5º Ano do EF
1ª Série do EM
2ª Série do EM
3ª Série do EM

Por fim, esclarecemos-lhes também que:
a) Na próxima sexta-feira, dia 17 de setembro, os alunos do 6º ao 9º Ano do EF terão
aulas e avaliações escolares na modalidade remota; e,
b) A partir do dia 20 de setembro, segunda-feira, as aulas serão presenciais para todos os
alunos que optaram por esta modalidade, ressalvados os dias de avaliações escolares em
que os alunos poderão ainda vir a realizá-las na forma remota, até quando houver alteração
do Protocolo Sanitário do Colégio.
Ao tempo em que contamos com a inestimável colaboração e a compreensão dos Senhores
para o assunto, apresentamos-lhes votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Colégio São Paulo
Maria do Socorro Mota da Silva dos Santos
Diretora

