
 

 

São Paulo, 22 de janeiro de 2021. 
  

 Senhores pais, alunos e/ou responsáveis do Ensino Médio, 
 

 Esperamos encontrá-los bem e com saúde! Um novo ano letivo se inicia e, com ele, renascem projetos, metas 

e expectativas. Em 2020, vivemos uma trajetória de intenso aprendizado e superação. Isso só foi possível porque 

trilhamos esse percurso em parceria com vocês, famílias e alunos, e contamos com o trabalho incansável e 

comprometido de toda a nossa equipe de colaboradores. Temos a certeza de que, em 2021, isso não será diferente.  

 Sabemos que ainda vivenciamos um tempo de dúvidas e inseguranças, mas gostaríamos de compartilhar com 

vocês que temos trabalhado há alguns meses para estudar, discutir e planejar as medidas a serem tomadas, a fim de 

que o retorno às aulas presenciais seja o mais seguro possível. Desde então, adequamos a nossa escola para atender 

aos protocolos internacionais de saúde, bem como preparamos a nossa equipe para essa nova realidade, sem perder 

de vista o olhar humanizado e acolhedor, marca tão característica do nosso colégio. Ressaltamos que nossas ações 

estão amparadas nas recomendações dos órgãos governamentais que preveem a retomada, inicialmente, com 35% 

dos alunos. 

 Diante disso, daremos início às atividades pedagógicas com as reuniões de pais, em que retomaremos 

informações sobre o protocolo de saúde e apresentaremos a dinâmica do retorno às aulas presenciais. Lembramos 

que nossas reuniões ocorrerão em dois formatos, presencial e remoto, de acordo com o descrito abaixo e ficando a 

critério da família optar pelo modelo que melhor atenda a suas necessidades. 

Ensino Médio - Data: 29/01 (sexta-feira) 

* Reunião Presencial  

Local: Teatro 

Reunião on-line 

Plataforma TEAMS 

 

1ª série – 8h. 

2ª série – 9h30. 

3ª série – 11h. 

 

Encontro direcionado aos pais da 

1ª à 3ª série do EM. 
 

Horário: das 17h às 18h. 

 

* Para a reunião presencial:  

- Recomendamos um participante por família. 

- É indispensável o uso da máscara. 

 Esperamos por vocês e desejamos que 2021 nos traga esperança de dias melhores. Vamos juntos nessa 

caminhada com a certeza de que, cuidando uns dos outros, o percurso será mais seguro e feliz.  

 Abraços fraternos, 

Equipe Diretiva 


