
 
 
 

 

COMUNICADO SEMANAL 

 

ÀS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES DO CLARETIANO – COLÉGIO SÃO JOSÉ 

                                                                                                         

Batatais, 13 de abril de 2021. 

 

Prezadas famílias, paz e bem.  

 

Partilhamos com vocês as informações abaixo: 

 

1. De acordo com o Decreto Municipal nº 3966 da Estância Turística de Batatais, de 09 de abril de 2021, 

as aulas presenciais estão suspensas até o dia 30 de abril. 

Todas as aulas serão remotas (on-line) seguindo horário normal. 

ESCLARECIMENTO: O Decreto Municipal nº 3966 difere do Plano São Paulo anunciado pelo 

Governador João Dória no dia 09/04, que permite a abertura das escolas para aulas presenciais. O Decreto 

Municipal nº 3966 veta a abertura de escolas em Batatais.  

  Os professores ministrarão as aulas de suas casas. 

  Os coordenadores trabalharão em sistema de rodízio.   

  Para melhor atendê-los, por favor, agendem um horário pelos telefones (16) 3660-1730 ou (16) 3660-1700.  

2. Reafirmamos o nosso compromisso com a preservação da saúde e segurança da comunidade educativa. O 

nosso Plano de Retorno das Atividades Presencias e Protocolos Sanitário e de Convivência já estão 

aprovados. Nosso Colégio está pronto para receber nossos estudantes desde 2020, obedecendo a legislação. 

Aguardamos apenas a liberação da volta presencial pelo Prefeito Municipal. 

3. Hoje, 13 de abril, professores e funcionários que trabalham diretamente com seus filhos, e com idade acima 

de 47 anos, receberam a 1ª dose da vacina contra a COVID-19. 

4. O material didático Anglo será entregue a vocês, pais, nos dias 15 e 16 de abril (quinta e sexta-feira), das 

7h10 – 12h, e das 13h30 – 17h.  

Entrada: pela portaria central (entrada do túnel). 

Por gentileza, assinem a lista. 

5. OBSERVAÇÃO: pais do 5º EF e 3ª EM → AGUARDEM. ENTRAREMOS EM CONTATO QUANDO 

O MATERIAL ESTIVER EM NOSSA UNIDADE. 

 

Contamos com a compreensão e parceria de todos. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Equipe Pedagógica 


