
Querida comunidade escolar,

Esperamos que todos estejam bem e que 2021 seja 
realmente um ano novo, bem diferente desse que pas-
sou. Muitas famílias estão procurando a Escola em 
busca de informações sobre a volta às aulas. Mais do 
que justo, mais do que na hora, afinal estamos próxi-
mos do retorno e todos precisamos nos organizar.

Vamos começar, então, recuperando alguns pontos 
já definidos no ano passado e incluídos no último co-
municado do ano:

• Retornaremos às aulas no dia 8 de fevereiro, con-
forme calendário entregue aos pais por ocasião da 
matrícula;

• O retorno se dará de modo híbrido, ou seja, pre-
sencial e online concomitantemente;

• As famílias que preferirem continuar 100% no 
modo online têm direito a isso, considerando que 
algum contato presencial com a Escola será neces-
sário (busca de material de artes, entrega de cader-
nos, por exemplo);

Daniela Vicentini

Comunicado às famílias – 15 de janeiro de 2021

“(...) De fato, nada mudou, no meio da eterna e externa mudança. Por dentro,  
sigo. Menos angústia, mais certeza; isto, sim. Cada dia aprendo  

um pouco mais da vida. Sei, agora, que o labirinto também está andando,  
avançando, evoluindo. Todo fim é exato. O que a gente tem de aprender é,  
a cada instante, afinar-se como uma linhazinha, para caber de passar no  

furo de agulha, que cada momento exige.” 
João Guimarães Rosa



• A Educação Infantil apresentou um plano comple-
to de retomada, incluindo período de adaptação/
readaptação, e os ensinos Fundamental e Médio 
fizeram uma previsão de dois ou três encontros 
presenciais por semana para cada aluno.

Isso foi, essencialmente, o que informamos em de-
zembro de 2020. Pouca coisa mudou de lá para cá no 
cenário pandêmico. As incertezas são as mesmas e o 
que temos de novidade é o que foi e está sendo tra-
balhado pelos diversos âmbitos da Escola para que a 
retomada seja a melhor possível. A saber: 

• Terminamos a sala para acolher e isolar quem 
eventualmente apresentar sintomas de Covid-19 
no Jardim;

• Instalamos uma nova rede de internet que alcan-
ça todas as salas, tanto no Fundamental quanto no 
Médio;

• Finalizamos a compra de uma extensa lista de ma-
teriais de segurança;

• Depois de um breve recesso, voltamos a trabalhar 
nas grades de aulas de cada uma das classes. O as-
sunto é complexo e exige muitos dados, mas parte 
deles ainda não temos: quais alunos de cada sala 
voltarão ao presencial (os professores de classe, 
tutores e professoras da Educação Infantil estão 
levantando essa informação com suas respectivas 
famílias; são 17 classes, e cada uma delas exige 
um tratamento diferenciado), que professores te-
rão condições de dar aula presencial (tivemos saí-
das de professores e estamos com editais abertos), 
enfim, um quebra-cabeça que está sendo montado.

• Estamos trabalhando nessas definições e enviare-
mos comunicados às famílias assim que as respos-
tas forem surgindo. Temos como meta completar a 
grade de horários e de divisão de grupos de todas 
as turmas até o dia 26 de janeiro. Cada classe tem 

um professor responsável (professor de classe, tu-
tor, jardineira ou materneira) e ele é o mais indi-
cado para tirar as dúvidas específicas dessa turma.

Teremos uma semana de planejamento interno, de 
1º a 5 de fevereiro, para fazer as últimas amarrações. 
E retornaremos às aulas a partir da segunda-feira 
seguinte. As orientações e informações serão enca-
minhadas às famílias em tempo hábil para a organi-
zação. Certifique-se de que você está recebendo as 
mensagens da Escola que são enviadas por e-mail e 
pela lista de transmissão do WhatsApp (ou então in-
gresse no grupo Mural aqui e/ou atualize seus dados 
na Secretaria).

A situação exige de todos nós muita flexibilidade e 
disposição para mudanças, pois sabemos que o retor-
no será gradual e que são muitos os fatores que po-
dem alterar o planejamento. Basta que aconteça um 
caso de Covid-19 relacionado à Escola e já teremos 
que fazer adaptações. O sistema de controle e rastreio 
está pronto para isso e, pelo que se vê do atual estágio 
da pandemia, ele será usado.

Para encerrar este breve comunicado e com a intenção 
de, como sempre, sermos absolutamente transparen-
tes, queremos dizer que sabemos do terreno instável 
que temos pela frente e que vamos precisar, e muito, 
de apoio mútuo. Não será fácil, mas se tivermos essa 
consciência e enfrentarmos cada dia com a tranquili-
dade e a urgência que ele exigir, estaremos bem en-
caminhados.

Agradecemos novamente toda a confiança que temos 
recebido e despedimo-nos com abraços fraternos.
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