Circular 13/21
Assunto: Retorno às aulas presenciais
São Paulo, 28 de julho de 2021.
“A juventude é a porção mais delicada e preciosa da sociedade humana”.
Dom Bosco
Estimadas famílias salesianas,
Com muita alegria, damos boas-vindas a todos e desejamos um semestre pleno de saúde e realizações.
Estamos muito felizes e esperançosos por dias melhores.
Sejamos confiantes na educação, para prosperar e avançar como seres humanos melhores. Que a empatia
e a solidariedade passem a ser entendidas em plenitude para que mais do que palavras, elas assumam real
significado e significância.
Estamos preparados para o retorno às aulas presenciais com 100% dos nossos estudantes. Toda equipe
pedagógica e administrativa está apta para receber nossos alunos. Com muita satisfação e na certeza que,
juntos, nesse reencontro, nossa fé e nossa esperança sejam os pilares para progredir e inovar na missão de
educar.
A nossa organização para essa retomada das aulas presenciais, se dá dentro de todos os protocolos de
saúde e segurança, conforme determinação dos órgãos competentes do governo do Estado de São Paulo e
pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
De acordo com o Conselho Estadual de Educação, deliberação CEE 201/2021, os responsáveis legais que
optarem por manter o estudante exclusivamente em atividade remota deverão comunicar por escrito esta
decisão à instituição escolar, e manter o compromisso de que eles participem das atividades remotas e a
frequência digital. Ressaltamos que nos dois modelos trabalhamos fortemente para garantir a qualidade
em educação, cumprindo nossa missão educativa que temos “amor como princípio e Educação como Arte”,
com a esperança da volta da alegria das crianças e jovens aos nossos espaços, mesmo que de maneira
diferenciada e segura.
Nosso agir educativo-pastoral acolhe os alunos com toda segurança e carinho, especialmente neste
momento de retorno às aulas presenciais. Sendo assim, encaminhamos juntamente com essa circular, o
documento da Associação Educacional das Irmãs Salesianas de São Paulo, intitulado “Para que tenham vida,
e vida em abundância – Orientações às aulas presenciais.
A leitura desse material e a conscientização da importância em seguir todos os protocolos, sempre em
parceria família – escola, contribuirão para a proteção da comunidade educativa.
Solicitamos aos Senhores que encaminhem via e-mail para as Orientadoras Educacionais, o “Termo de
Compromisso e Responsabilidade” devidamente preenchido e assinado que se encontra no final do
documento.
rosilene.valente@insasp.com.br ( Educação Infantil e Ensino Fundamental I )
raquel.nadal@insasp.com.br ( Ensino Fundamental II e Ensino Médio)

Recordamos que o calendário do mês de agosto já foi encaminhado por meio da circular nº 11 de 08/06/21.
Mais uma vez agradecemos e desejamos um semestre iluminado e com muitas bênçãos de Nossa Senhora
Auxiliadora que com muito amor protege nossa amada escola.
Abraços salesianos.
Atenciosamente
Olivia Negreiros
Diretora Pedagógica

