Circular 01/21
São Paulo, 13 de janeiro de 2021
“Ganhai o coração dos jovens por meio do amor. ”
Dom Bosco

Estimadas famílias Salesianas!
Mais um ano em que a rotina recomeça, mesmo em tempos estranhos e de enormes
desafios para todos nós.
Voltaremos à escola em tempo de contingência, mas conscientes que a prevenção da
doença e a minimização do risco de transmissão de SARS-COV-2, em condições de
segurança e higiene é missão de todos.
O Instituto Nossa Senhora Auxiliadora está preparado para acolher nossos alunos e dar
boas-vindas a todos os que no ano letivo de 2021 estarão conosco, e farão história,
acrescentando luz às suas vidas.
O retorno às aulas iniciará de forma híbrida, gradual e segura de acordo com as
recomendações dos órgãos oficiais. Solicitamos a resposta à pesquisa de adesão à aula
presencial para seu filho.
Sublinhamos a importância do cumprimento de todos os cuidados de distanciamento
social, fora e dentro da sala de aula, a obrigatoriedade de máscara facial e higienização
das mãos, no espaço escolar, viabilizando um ano letivo com tranquilidade e confiança.
Desejamos que todos encontrem, no Auxiliadora, o lugar onde também se aprende a ser
feliz, livre e responsável.
Em tudo o que depender de todos nós, faremos o que for necessário para que a escola
deixe em todas as crianças e jovens que a frequentam, uma marca inesquecível do
legado educacional que receberem e dos bons momentos que aqui viverem.
Que este novo ano se paute pelo espírito positivo, a capacidade de participação, o gosto
pelo regresso e a vontade enorme de, em conjunto, construirmos o sucesso escolar e o
bem-estar de todos!
Continuem nos acompanhando pelas nossas redes sociais pois em breve teremos outras
novidades.
Que Madre Mazzarello e Nossa Senhora Auxiliadora abençoem a cada família!

Em nome de toda Equipe Pedagógica/Pastoral/Administrativa desejamos um feliz
reinício!
Atenciosamente,
Olivia Negreiros
Diretora Pedagógica

Atenção às datas que seguem:
20/01

19h às 20h

Reunião de Pais (On-line) – Fundamental II

21/01

19h às 20h

Reunião de Pais (On-line) – Ensino Médio

22/01

19h às 20h

Reunião de Pais (On-line) – Infantil e Fundamental I

27/01

Início das aulas

Link da pesquisa: https://forms.gle/9CWPjHNbqJfgSGP78
(Pedimos que o retorno da pesquisa seja até o dia 21/01 para nossa organização.)

