São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Prezados Pais.
Desejamos a todos um ano novo cheio de saúde e esperança.
A Direção do Liceu Pasteur informa que o retorno às aulas presenciais curriculares acontecerá,
conforme calendário previsto e autorização dos Órgãos Governamentais, na segundafeira, dia 01 de fevereiro, para o Ensino Fundamental e Médio.
É importante salientar que o retorno às atividades presenciais é opcional e a escola oferecerá
o ensino remoto com o suporte da Plataforma Educacional Plurall já utilizada em 2020. Dado o atual
momento da pandemia, continuam valendo as regras de distanciamento social e de restrição de 35%
de alunos presentes, o que fará com que a maior parte das aulas continue sendo dada em ambiente
virtual no início do ano letivo, mesmo para os alunos autorizados a frequentar a escola.
Vale lembrar que a presença do aluno na escola é um elemento muito importante para o seu
desenvolvimento e que nossos protocolos de segurança receberam a certificação do conceituado
Bureau Veritas.
Os alunos e professores que pertencem ao grupo de risco permanecerão todo o tempo em ambiente
virtual, conforme cumprimento das orientações dos Órgãos Oficiais.
Para isso, estamos encaminhando a Pesquisa aos Responsáveis, por turma, para o e-mail
cadastrado na plataforma da escola (Webmail) e solicitamos a imediata resposta para que
possamos organizar o retorno presencial, respeitando os Protocolos de Segurança.
Quanto ao Período Integral, estamos revendo a grade das atividades programadas.
Com relação às Atividades Complementares Facultativas comunicaremos a partir de março, quando
as inscrições serão abertas. Com o aumento de casos do COVID 19, reprogramamos a data de início.
Aguardamos o resultado da Pesquisa para encaminharmos a programação dos rodízios e demais
informações.
At,
A Direção e Equipe Pedagógica
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