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Circular geral 2021/06 

 

Sobre o retorno das aulas na próxima segunda-feira, entrega do material 

didático do 2º bimestre e indicações de mensagens de Páscoa: 
 

 

Prezados pais e/ou responsáveis, alunos, professores e demais colaboradores! 

 Comunicamos que, em conformidade com o Decreto nº 60.158 de 31 de março 

de 2021 que regulamenta a retomada das aulas após a fase emergencial do Plano São 

Paulo, o prefeito da Capital, decretou que “fica autorizada a retomada das atividades 

educacionais na forma presencial na rede pública e privada a partir do dia 12 de abril, 

desde que não seja prorrogada a fase emergencial do plano São Paulo pelo Governo do 

Estado de São Paulo”. Diante disto, informamos que na próxima semana, entre os dias 

05 e 09 de abril, as aulas continuarão integralmente on-line. Esperamos que não haja 

nenhuma mudança para que possamos retornar presencialmente no dia 12. 

 Com relação à retirada do material didático do 2º bimestre e presente de Páscoa: 

Faremos em forma de Drive Thru na próxima 3ª e 4ª feira (dias 6 e 7), das 7 às 12 e das 

13h30 às 17 horas. 

 Desejando uma santa e abençoada Páscoa para toda a comunidade escolar, 

convidamos para que todos assistam: 

1. Vídeo de 3 minutos do aluno Bernardo Dias Zanelatto, do Infantil 5 (5 

aninhos), que nos relembra a verdadeira história da Páscoa. (disponível no 

Facebook, no Youtube e no Instagram a partir de sexta, dia 02, às 10 horas. 

2. Vídeo com Mensagem do Capelão Escolar, Rev. Prof. Jean K. Frank, e canto 

coral. (disponível no Facebook, no Youtube e no Instagram a partir de 

domingo, às 11 horas da manhã. 

   

Continuemos firmes e confiantes! 

Que Deus abençoe e guarde a todos! 

 

São Paulo, 01 de abril de 2021. 

  

Enio Starosky – Diretor 


