REDE FRANCISCANA HOSPITALEIRA
Associação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição/
ASFHIC - Província de Santa Cruz – Sede Salvador/BA
COLÉGIO SÃO JOSÉ – SALVADOR/BAHIA
CNPJ Nº 15.233.646/0015-91

Salvador, 05 de julho de 2021.
Prezados Pais e/ou Responsáveis,
Saúde e Paz!

Esperamos encontrá-los renovados com esse breve descanso proporcionado pelo recesso
escolar.
Confiantes em tempos melhores, cheios de alegria e esperança, preparamo-nos para iniciar o
segundo semestre deste ano de 2021, ainda repleto de desafios e enfrentamentos.

Reiniciaremos nossas atividades pedagógicas ainda de forma remota, seguindo o mesmo
formato do primeiro semestre. Teremos o período de 06 a 23 de julho, com aulas totalmente
on-line, garantindo assim uma quarentena em prol da segurança e saúde de todos.

O RETORNO SEMIPRESENCIAL SERÁ NO DIA 26 DE JULHO (SEGUNDA-FEIRA). Este
retorno será de forma escalonada e gradativa, conforme cronograma que estará disponível no
site do colégio www.saojoseinterativo.com.br, a partir do dia 19/07.

Nosso Colégio vem se preparando para este momento, buscando seguir criteriosamente todos
os protocolos de biossegurança, de modo a afiançar um ambiente tranquilo e seguro para toda
a comunidade escolar. Para tanto, contamos sempre com a compreensão e colaboração dos
senhores, no sentido de garantirmos a eficácia do processo.
Importante salientar que este retorno é OPCIONAL – os pais e/ou responsáveis, que assim
desejarem, poderão dar continuidade às AULAS REMOTAS. Quando se sentirem mais seguros
e/ou em momento mais oportuno, os responsáveis poderão fazer a troca da opção de REMOTO
para SEMIPRESENCIAL. Nestes casos, o Colégio deve ser informado com, no mínimo, 24 horas
de antecedência, e o Termo de Compromisso deve, então, ser preenchido e enviado.

Solicitamos que fiquem atentos às orientações abaixo:
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•

as turmas serão divididas em grupos, para respeitar o distanciamento de 1,5m, e cada
grupo frequentará presencialmente a escola em semanas alternadas, observando os
cronogramas;

•

nossas SALAS DE AULA estão equipadas com computadores, câmeras e áudio de
excelentíssima qualidade, que garantem total interação entre a aula presencial e a virtual.
(exceto o segmento da EDUCAÇÃO INFANTIL que terá um formato específico para esta
faixa etária);

•

o ACESSO À ESCOLA acontecerá em horários e locais discriminados para evitar qualquer
aglomeração;

•

as carteiras serão etiquetadas com os nomes dos alunos para que os lugares sejam fixos;

•

haverá AFERIÇÃO DE TEMPERATURA nas portarias;

•

disponibilizaremos ÁLCOOL GEL 70% nos diversos espaços;

•

O USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO.

ATENÇAÕ às datas e locais de acesso aos seguintes documentos:
➢ MANUAL, disponível em: 09/07 (sexta-feira), no site do Colégio;
➢

Termo de Compromisso, disponível em: 09/07 (sexta-feira), no site do Colégio. Devolução
até o dia 16/07 (sexta-feira);

➢ As listas das turmas já divididas estarão disponíveis no dia 21/07:

➢

▪

nas salas de aula TEAMS, para Fundamental II e Ensino Médio;

▪

no grupo de pais do WhatsApp, para a Educação Infantil e Fundamental I;

Cronograma de retorno, disponível em: 19/07 (segunda-feira), site do Colégio;

Atenção: acesse o site www.saojoseinterativo.com.br ou www.csjose.com.br para obter todas as
informações sobre o retorno semipresencial.

Que São José continue protegendo e abençoando a todas as famílias!

Atenciosamente,

A Direção.
IMPORTANTE – A data de retorno poderá ser alterada, caso um novo decreto governamental seja publicado ou, ainda de acordo
com o decreto vigente, haja aumento na taxa de ocupação de leitos e/ou quaisquer outros fatores impeditivos do retorno.
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