
 
 
 
 

COMUNICADO GERAL 

 

Itapecerica da Serra, 17 de fevereiro de 2021                                                                                                         Nº 03/2021 

 

  “Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento.” Provérbios 3:5 

 

Prezados Pais,  

 

Após reunião com os administradores do colégio, decidimos por questão de segurança, tantos dos nossos 

alunos, quanto dos nossos professores e funcionários a mantermos na próxima semana 35% dos nossos alunos 

no modo presencial, mantendo ainda o rodízio, ou seja, se seu filho veio presencial nesta semana, na próxima 

ele deverá assistir aula de forma ONLINE. 

 

A partir do dia 01/03, passaremos a atender 40% dos alunos de forma presencial, faremos uma escala por 

nome e por cor somente para os alunos do FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO, que será disponibilizada 

pelo SOE (serviço de orientação educacional), divulgaremos posteriormente, tomamos esta decisão, pois 

precisamos manter o distanciamento das carteiras de acordo com a metragem de cada sala. 

 

Para os alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental optamos por permanecer com o mesmo sistema de 

rodízio, pois já estamos atendendo 40% já nesta semana, logo se seu filho veio no modo presencial nesta 

semana, ele deverá ficar na próxima semana no modo ONLINE. Pedimos aos pais que se atentem ao 

revezamento, para que não haja a necessidade de mandar o aluno de volta para casa, gerando desconforto para 

vocês e para o Colégio. 
 

Capela 6º ao 3º Ensino Médio: Todas as quintas-feiras a aula de capela será ministrada ao vivo pelo Facebook 

do colégio, para os alunos que estão de forma on-line e presencial conforme horário abaixo. 

• Para as turmas do 6º ao 9º da manhã: 7h – Tema: A verdadeira Amizade – Jobes Olígio  

• Para as turmas do Ensino Médio manhã e tarde: 11h50 – Tema: Escolhas Inteligentes, futuro 

Garantido! Jefersson Martins. 

• Para as turmas do 6º ao 9º da tarde: 12:50 Tema: Amizades Tóxicas. Pastor Alan Santos. 

 

*A Educação Física do Ensino Médio que acontece no contra turno, está sendo ministrada ao vivo pelo 

ZOOM. 

Quadro de horário: 

TURMA TURNO MANHÃ 
TURNO TARDE 

(Segunda à Quinta) 

TURNO TARDE 

(Sexta-feira) 
Educação Infantil 7h às 11h30 12h45 às 17h20 12h45 às 16h40 

1º ao 5º ano 7h às 11h40 12h45 às 17h30 12h45 às 16h50 

6º ao 9º Ano 7h às 11h50 12h45 às 17h35 12h45 às 17h 

Ensino Médio 1º EMA 7h às 12h35 (1ºEM B) 12h05 às 17h40 (1º EM B)12h05 às 17:10h 

 2ºEM A 7h às 12h35   

 3ºEM A 7h às 12h35   

 3ºEM B 7h às 12h35   

 

Identificação do uniforme escolar: Identifique o blusão de seu(a) filho(a) com nome e sobrenome em local 

visível com bordado ou caneta permanente. Bordadeira: Carla - Tel. (11) 96672-7749 (somente whats). 

Venda de Material e Uniforme: Faça a encomenda do material escolar e uniforme aqui em nossa biblioteca. 

E continuamos, sempre, pedindo a Deus que seja nosso principal conselheiro em tempos tão incertos e que 

continue cuidando da sua família. 

Atenciosamente, 


