
 

  
 

 

 

COMUNICADO GERAL 
São Paulo, 09 de abril de 2021.                                                                   
Assunto: Aulas híbridas (presenciais e on-line)                                                                                    

   Prezados Pais,  
 

RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS COM LIMITE MÁXIMO DE 35% DE ALUNOS! 
 
Nas últimas semanas, por conta dos números de infectados, internados e infelizmente, mortos pelo Coronavírus, medidas bastante 
restrivivas foram adotadas pelo governo de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo adiou a volta às aulas presenciais nas escolas públicas e 
privadas de 5 para 12 de abril. A decisão está no decreto 60.158/21, publicado no Diário Oficial, de 1º de abril. As aulas presenciais foram 
suspensas por três semanas consecutivas, e hoje (09/04) recebemos a informação que de fato poderemos retornar às atividades 
presenciais, sendo, obrigatório respeitar o limite de 35% de alunos em sala e respeito aos protocolos de distanciamento.  
 
Ressaltamos que a recomendação das autoridades é para todos os que puderem permaneçam em casa!  
Nos preocupa o fato de que mesmo seguindo os protocolos e constantemente relembrando às crianças as regras de distanciamento, vir 
à escola é expor-se ao risco de contrair a doença e transmiti-la aos que estão próximos.  
Ainda estamos em um período de grande risco à saúde, se seu filho tem condições de permanecer em casa deve fazê-lo, acreditamos que 
o melhor é estar presencialmente no Colégio, mas nesse momento precisamos do bom senso e colaboração de todos!  
 
Para que possamos manter a recomendação máxima de 35% de alunos em sala, nossa prioridade de atendimento será para os alunos 
que: 

• Apresentam dificuldade de acesso à tecnologia e outros suportes, seja pela falta de equipamentos ou internet; 

• Estão com defasagem no aprendizado ou apresentam necessidades educacionais específicas;  

• Aqueles cujos responsáveis trabalham em serviços essenciais e não tem quem os acompanhe. Reforçamos que os alunos que se 
encontram na educação infantil ou fase de alfabetização (1° ao 3° ano do Ensino Fundamental I), necessitam de 
acompanhamento, desta forma, tem prioridade de atendimento. 

 
Cuidados que continuam fundamentais e indispensáveis: 

• Uso da máscara é obrigatório, mande máscaras extras para troca durante o dia (principalmente nas aulas de Educação Física); 

• Todos devem trazer sua garrafinha de água, lanche e seu material completo (não podem emprestar ou dividir com ninguém); 

• Relembre seu filho(a) de manter o distanciamento durante as atividades, brincadeiras e momentos de entradas e saídas, 
dentro e fora da sala;  

• Os alunos que apresentarem qualquer sintoma (tosse, febre, coriza, dor de garganta, náuseas, vômitos, diarreia) não devem 
ser enviados ao Colégio. A família precisa buscar o serviço de saúde imediatamente; 

• Os alunos que tiverem contato com familiares com COVID e/ou suspeita de COVID, precisarão manter o distanciamento social, 
não devem ser enviados ao Colégio.  

• Manter o Colégio informado sobre os casos de Covid, sejam alunos ou familiares; 

• Mantenham seus números de telefone e e-mails atualizados na secretaria – para mudanças mande e-mail para 
vania.barbosa@ucb.org.br; 

 
      Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato conosco, desejamos que a nossa parceria seja cada vez melhor! 

 
 
E-MAILS EQUIPE ADMINSTRATIVA E PEDAGÓGICA 
 

Diretor: herivelto.borges@ucb.org.br Vice-diretor: tiago.dasilva@ucb.org.br   
Maternal ao 5° Ano: 6° Ano ao Ens. Médio: 

• Coordenação: rosangela.lopes@ucb.org.br   

• Orientação: viviane.ramos@ucb.org.br  

• Coordenação: karina.alves@ucb.org.br   

• Orientação: jussilene.souza@ucb.org.br 
 
 
Atenciosamente, 
Prof. Herivelto Franco 

“Confia ao SENHOR as tuas obras, e os teus desígnios 

serão estabelecidos”. Provérbios 16.3 

 

COLÉGIO ADVENTISTA DE INTERLAGOS 
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