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Caras famílias,

O Colégio Piaget, respeitando as determinações das autoridades públicas,
confirma o início do ano letivo de 2021 a partir do dia 27 de janeiro, conforme
calendário específico de cada segmento.
O início deste novo ano letivo contará com alguns ajustes e planejamento entre
aulas remotas e presenciais para nos adaptarmos às orientações da Secretaria
de Educação e atender a todos os nossos estudantes de forma eficiente e com
qualidade de aprendizagem, sem abrir mão da segurança.
Está liberada a retomada das aulas regulares de forma presencial em todas as
escolas da cidade de São Paulo, desde que respeitados o limite de 35% do
total de estudantes matriculados e que a escola garanta a adoção de
protocolos sanitários e distanciamento social.
COMO SERÁ A SEMANA DE 27 a 29 DE JANEIRO?
Na semana de 27 a 29 de janeiro, organizaremos a rotina dos estudantes, o
classroom da turma, horário das aulas, acesso às plataformas digitais e
comunicaremos os dias e os horários das aulas presenciais para cada grupo e
realizaremos a 1ª Reunião de Pais.
AULAS PRESENCIAIS
A partir de 01 de fevereiro, seguindo o cronograma de cada segmento,
alternando entre presencial e on-line, para atender aos limites de
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distanciamento e à capacidade máxima diária de 35% dos estudantes
matriculados.
Orientamos às famílias que encaminhem seus filhos à escola, atentos aos
dias, horários e protocolos estabelecidos para cada segmento. Toda nossa
equipe está preparada para recebê-los.
Estudantes incluídos em grupos de risco poderão, mediante atestado médico,
realizar seu processo de ensino/aprendizagem, exclusivamente, por meios
remotos. Neste caso, solicitamos que a família entre em contato direto com a
escola.
Vamos, juntos, ressignificar a escola entrelaçando as famílias, os estudantes e
toda comunidade educativa.
O novo olhar fará toda a diferença nesse momento tão esperado por nós: o
reencontro!

Vídeo com os protocolos de segurança - Escola Segura

Atenciosamente,
Silvana Franco
Direção Geral
Enviado por COLÉGIO PIAGET
Rua Epaminondas Melo do Amaral, 156 e 99 Imirim . São Paulo . SP
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