
 
 
 

COMUNICADO 

RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES 

 

ÀS FAMÍLIAS E ESTUDANTES DO CLARETIANO – COLÉGIO SÃO JOSÉ  

                                                                                                        Batatais, 15 de janeiro de 2021. 

            Prezadas famílias, prezados estudantes, saudações! 

Que 2021 seja um ano de luz, de cura, de paz e de muita saúde ao lado de todos aqueles que mais 
amamos na vida. 

Com os braços abertos e com o coração cheio de fé, receberemos vocês em nosso colégio a partir 
de 01 de fevereiro.  
 Diante de tantos desafios, a retomada das atividades educacionais requer cuidados protetivos para a 
comunidade escolar que perpassam por ações voltadas à segurança e à infraestrutura. Por este motivo, a 
Direção do Colégio, atenta e preocupada com a situação global causada pela pandemia de COVID-19, 
apresenta o plano de retorno às atividades escolares, mediante decisões das secretarias municipais, estaduais 
e da esfera federal de educação: 
 

1) De 19 a 29 de janeiro: atividade não presencial, com aulas síncronas. 
2) A partir de 01 de fevereiro, o ensino será híbrido: aulas presenciais e atividades online. 

 
Isto posto, apresentamos como será o acesso para as aulas no período de 19 a 29/01: 
 

CRECHE 3, PRÉ 1, PRÉ 2 e 1º ANO EF 
Aulas síncronas, das 13h às 16h com momentos de interação e ludicidade. O link para as aulas será enviado 
por meio da Sala de Aula Virtual (SAV) na ferramenta Correio, no Campo de Experiência Corpo, gestos e 
movimentos. Para o 1º ano, o link será enviado por meio da Sala de Aula Virtual (SAV) na ferramenta 
Correio, na disciplina de Língua Portuguesa. 
 
ENSINO FUNDAMENTAL (2º ao 9º) E ENSINO MÉDIO 
Aulas síncronas, com início às 7h10min, seguindo o horário normal de aulas. O link para as aulas será 
enviado por meio da Sala de Aula Virtual (SAV), na ferramenta Correio, de cada disciplina.  

 
O horário de aula do ano letivo de 2021, do 2º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio estará 

disponível na Sala de Aula Virtual (SAV) a partir do dia 18 de janeiro.  
 
No período de 19 a 29/01 faremos uma RETOMADA DOS CONTEÚDOS ESSENCIAIS DE 2020. 
 
Enviaremos comunicados semanais, às sextas-feiras, informando como será o RETORNO ÀS 

ATIVIDADES PRESENCIAIS. 
  
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

Atenciosamente, 
Direção e Equipe Pedagógica 


