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Caras famílias,
No início da tarde de hoje, fomos surpreendidos pelo anúncio da prefeitura de
São Paulo que suspendeu as aulas presenciais em todas as escolas do
município, inclusive as particulares, no período de 17/03 a 01/04, com o
retorno previsto para 05/04, segunda-feira, após o feriado de Páscoa.
Séries Iniciais (2º ao 5º ano), Séries Finais (6º ao 9º ano), Ensino Médio,
Cursos Extras e Be Together
De 15/03 a 01/04, as aulas serão apenas on-line, dando continuidade ao
trabalho realizado desde
03/2020. Manteremos a qualidade e
comprometimento com os nossos estudantes.
Educação Infantil, 1º ano e Integral
Nos dias 15/03 e 16/03, a escola estará aberta, recebendo os estudantes
presenciais para a organização das famílias que não conseguiram um local
para deixar a criança. A partir de 17/03, quarta-feira, todos migrarão para as
aulas on-line.
*Para os estudantes do Período Integral: enviaremos na segunda-feira,
via Agenda.edu, toda a programação desses dias que ficaremos de forma
remota.
Nos dias 15/03 e 16/03, o atendimento da escola funcionará em horário
normal, além dos canais de comunicação: telefone, e-mail e Agenda.edu.
Seguem:
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Pedagógico:
Coordenadora Cristiane Novoa - cristiane.novoa@piaget.g12.br
Coordenadora Elaine Vasconcellos - elaine@piaget.g12.br
Coordenadora Simone Riva - simone@piaget.g12.br
Coordenador de Esportes Jaime Cavalcanti- jaime@piaget.g12.br
Pedagógico Geral - pedagogico@piaget.g12.br
Financeiro: financeiro@piaget.g12.br
Secretaria: secretaria@piaget.g12.br
Mais uma vez, vivemos um momento inesperado, que nos obriga a reinventar
a rotina. Seguiremos juntos, garantindo o aprendizado dos estudantes e o
acolhimento às famílias.
A escola não é um lugar, a escola é cada um de nós. Estaremos conectados e
perto, cuidando da nossa saúde e do bem-estar coletivo.
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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