Circular 6/2021
Santo André, 03 de março de 2021.
Prezados Pais e/ou responsáveis

Conforme coletiva de imprensa transmitida hoje, a partir das 12h45, do Palácio dos
Bandeirantes, infelizmente, o agravamento da pandemia levou ao retrocesso de todas as regiões do
Estado para a fase vermelha do Plano São Paulo, a partir da zero hora de sábado, 06/03.
Para a Educação, a autorização para o ensino híbrido em 35% das matrículas não se alterou.
Porém, houve a recomendação para permanência remota, ou seja, ensino online, nos próximos 15
dias, com prioridade presencial aos alunos mais vulneráveis.
O Coração de Jesus entende, conforme ratificado pelo próprio secretário da educação, que
dentre os mais vulneráveis estão os alunos com pouca autonomia e em fase de alfabetização, ou
seja, aqueles da faixa de 02 a 07 anos, e além destes, alunos do período Complementar e aqueles
acompanhados pelo serviço de Orientação Educacional.
É certo que o Colégio tem cumprido com os protocolos de biossegurança para controle do
contágio e até o momento, aluno ou colaborador algum que tenha sido frequente a partir do dia 18
de fevereiro, testou positivo para a COVID-19.
Assim, em resumo, o Coração de Jesus permanece ofertando o retorno presencial em 35%
dos alunos matriculados, conforme autorizado, mas partilha do que se mostra coerente para os
próximos 15 dias: a recomendação para permanência on-line dos alunos com maior autonomia e
prioridade aos mais vulneráveis. Cabe deixar claro que a frequência presencial dos alunos maiores
não está proibida. Trata-se de uma recomendação para permanência on-line nesse momento.
Posterior aos 15 dias recomendados, prevalece o bom senso diante a realidade posta,
permanecendo o respeito pela decisão dos responsáveis para o retorno presencial do(a) seu(sua)
filho(a).
Continuemos atentos ao uso de máscaras, distanciamento e higienização das mãos, e
sensíveis à triste e desafiadora realidade de muitos.

Saúde e paz,
Mirian R. Benatti Godinho
Diretora Pedagógica.

