Aquele que estava assentado no trono disse: "Estou
fazendo novas todas as coisas!" E acrescentou: "Escreva
isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de
confiança".
Apocalipse 21,5
Prezadas famílias,
Desejamos que estejam com saúde. Estamos muito felizes com o retorno de todos,
confiando na Divina Providência em vivenciar um ano novo de muito aprendizado e diferentes
descobertas!
Com a publicação da Instrução Normativa da Prefeitura de Santo André (03/12/2020), que
liberou as escolas para realizarem atividades presenciais de acolhimento, podemos receber
nossos alunos na escola.
Nossa escola, que já estava preparada e seguindo os protocolos de segurança elaborados
pelo grupo Rabbit e Consultoria Facilities Promax Higiene, em virtude das declarações do
governo do estado de São Paulo em 22/01/2021, realizaremos o acolhimento das turmas nos
dias 27, 28 e 29/01/2021, escalonando o número de pessoas participantes.
Lembramos que a participação é opcional e nesses dias apresentaremos toda a equipe de
professores na escola e acolheremos os estudantes, portanto não teremos atividades on-line
nessas datas.
A programação foi elaborada com muito carinho e cuidado, visando a saúde e o bemestar dos nossos alunos.
CRONOGRAMA DE ACOLHIMENTO
Data

Das 10h às 12h

Dia 27/01/2021 Quarta-feira

6º e 7º anos

Dia 28/01/2021 Quinta-feira

8º e 9º anos

Dia 29/01/2021 Sexta-feira

Ensino Médio

Graças à estrutura privilegiada do Instituto Sagrada Família, as atividades ocorrerão em
espaços amplos e abertos, com toda a segurança que nossos alunos e colaboradores merecem.
Importante:
* Obrigatório o uso de máscara de proteção antiviral.
* Trazer sua garrafinha de água ou squeeze.
* Acesso somente pela baia de embarque e desembarque.
* Permitida somente a entrada do aluno(a) da respectiva série.
* Os professores estarão acolhendo os alunos na baia, logo os responsáveis não precisarão
descer do carro, evitando assim aglomerações.
* O material escolar deverá ser entregue somente no retorno das aulas presenciais.
Ressaltamos que na reunião online de pais do dia 30/01 informaremos as orientações
referentes ao retorno presencial previsto para 18/02.

A partir de 01/02/2021 retornaremos à aula on-line pela plataforma Google como
ocorreu em 2020 através do email institucional do aluno.

Atenciosamente,
Denise Kelly Alves
Coordenadora Pedagógica

