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Caras famílias,
Em decreto publicado na última quinta, 18 de março, a Prefeitura informou a
antecipação de alguns feriados de 2021: Corpus Christi e Dia da Consciência
Negra. E dos seguintes feriados de 2022: Aniversário de São Paulo, Corpus
Christi e Dia da Consciência Negra.
A medida tem como foco principal reduzir a circulação de pessoas nas ruas.
Apoiamos todas as iniciativas do governo e órgãos oficiais no combate à
COVID-19 em nosso estado. Contudo, as atividades da escola já estão 100%
de forma remota, incluindo setores administrativos, garantindo o
distanciamento social e a quarentena em suas residências. Por isso, decidimos
manter o Calendário Escolar publicado, com a continuidade das atividades
letivas nas próximas duas semanas e o recesso da Semana Santa (sexta-feira)
no dia 2 de abril.
Nossa decisão considera a importância da não interrupção das atividades
escolares neste momento dando continuidade no processo de aprendizagem,
não quebrando o ritmo de nossos estudantes já em fase final do primeiro
bimestre avaliativo.
IMPORTANTE
Enfatizamos a necessidade de que nossos educadores, colaboradores,
estudantes e familiares mantenham os cuidados essenciais, neste momento
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em que a pandemia atinge seu ponto mais crítico, evitando aglomerações,
utilizando máscaras e higienizando frequentemente as mãos.
Solicitamos às famílias que continuem a nos comunicar prontamente os casos
suspeitos entre familiares próximos e estudantes.
Estamos sempre atentos às necessidades de todos e zelando pela
manutenção da qualidade do processo de ensino e aprendizagem.
Fiquem bem! E vamos juntos.
A segurança de todos é responsabilidade de cada um de nós.
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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