COMUNICADO 01
Novas Orientações – COVID-19
São José dos Campos, 18 de janeiro de 2021.
Prezados Pais e/ou Responsáveis,
É com muita alegria, cautela e seguindo os protocolos de segurança que iniciaremos este ano letivo de
2021, com a esperança renovada por dias melhores e mais saudáveis. Estamos com bastante entusiasmo para a
volta às aulas, no próximo 25 de janeiro de 2021, seguindo as recomendações das autoridades e a legislação
vigente.
A pandemia do COVID-19 trouxe novos desafios e realidades, entre eles o isolamento e o distaciamento
social, que transformou nossas rotinas e relações. Toda a nossa Comunidade Educativa Pastoral, estudantes e
famílias, vivenciaram experiências completamente novas e inesperadas, como estratégias de ensino remoto,
além do enfrentamento de questões relativas à aprendizagem e aos aspectos socioemocionais desencadeados
nesse cenário tão complexo.
Segundo o último Decreto Oficial publicado em 17 de Dezembro de 2020, o Governador do Estado de São
Paulo anunciou que manterá o retorno gradual às aulas presenciais para este ano letivo de 2021, devendo seguir
tais regras regulamentadas. Na coletiva de imprensa que aconteceu em 13 de Janeiro de 2021, o Secretário da
Educação, divulgou a resolução que estabeleceu o retorno de até 35% dos alunos nas fases vermelha e laranja,
70% na fase amarela e 100% na fase verde. Na última sexta-feira (15/1), aconteceu uma nova coletiva de
imprensa, ressaltando que nossa região está na fase vermelha, ou seja, podemos retomar as atividades com
35% de ocupação dos alunos no formato de escalonamento.
Para os alunos que tem comorbidade, as famílias deverão apresentar atestado médico e uma declaração
expressando o motivo pelo qual o seu filho não retornará no formato presencial, continuando com as aulas
remotas. As famílias que têm algum familiar com comorbidade e não enviarão seus filhos as aulas presenciais,
também deverão apresentar um atestado médico do familiar, juntamente com uma declaração, enfatizando o
não retorno presencial. Em ambos os casos citados acima, tanto o atestado como a declaração devem ser
entregues na Secretaria Escolar até o próximo dia 20 de janeiro de 2021 ou enviados para o e-mail:
matriculas@institutosaojose.org.br
Abaixo, segue o link do Questionário de Volta às Aulas 2021 de cada segmento, que deve ser respondido
impreterivelmente até o próximo dia 20 de janeiro de 2021. As famílias que têm mais de um filho, deverão
responder o questionário para cada filho, mesmo que esteja na mesma turma e/ou segmento:
Educação Infantil, acesse > h ps://forms.gle/AmJTmxRkF6R6ZVsE7
Ensino Fundamental Anos Iniciais, acesse > h ps://forms.gle/pbnTxRs9TYPAszGN9
Ensino Fundamental Anos Finais, acesse > h ps://forms.gle/Uf47r9iKAzDR567q8
Ensino Médio, acesse > h ps://forms.gle/aHBHDfL7QVTWXWuYA
Realizaremos Reuniões de Pais Extraordinárias para tratarmos especificamente do retorno às aulas
presenciais diante da situação atual da pandemia. Segue no final deste Comunicado Oficial o quadro destas
reuniões.
Nos próximos dias, enviaremos orientações detalhadas para o início do ano letivo 2021. Estamos
seguindo à risca, as orientações das Secretarias da Saúde e da Educação.
Solicitamos que as famílias fiquem atentas às ferramentas digitais (E-mail, Site, Facebook, Instagram e
WhatsApp, entre outros) para que a comunicação flua com serenidade e clareza. Estamos prontos para o retorno
das aulas presenciais e/ou remotas, independente da fase em que estivermos, seguindo as orientações legais,
empenhados e comprometidos para que os nossos serviços educacionais sejam fornecidos com excelência, na
esperança que a situação do nosso país se normalize o quanto antes para o retorno integral de todas as nossas
atividades. Que Maria Auxiliadora e São José - patrono de nossa escola, continuem nos conduzindo pelas mãos
e que tenhamos vida em abundância!

Reuniões de Pais Extraordinárias
Educação Infantil
Dia 20/01 (Quarta-feira)
18h - Alunos do período da Manhã
Acesse: h ps://meet.google.com/aud-toco-fof
Dia 21/01 (Quinta-feira)
18h - Alunos do período da Tarde
Acesse: h ps://meet.google.com/aud-toco-fof

Ensino Fundamental
Anos Finais (6º ao 9º ano)
Dia 21/01 (Quinta-feira)
17h às 18h - 6º e 7º anos
18h15 às 19h15 - 8º e 9º anos
Acesse: h ps://meet.google.com/gaz-cebi-goe

Ensino Médio

Ensino Fundamental
Anos Iniciais (1º ao 5º ano)

Dia 21/01 (Quinta-feira)
17h às 18h - 1º anos
Acesse: h ps://meet.google.com/cvn-qrxj-wdj

Dia 20/01 (Quarta-feira)
18h - Alunos do período da Tarde
Acesse: h ps://youtu.be/9QA4GkEmC0A

18h15 às 19h15 - 2º e 3º anos
Acesse: h ps://meet.google.com/cnw-cvcq-ham

Dia 21/01 (Quinta-feira)
18h - Alunos do período da Manhã
Acesse: h ps://youtu.be/HgU_Ml5pMIo

Esperamos por vocês.
Até lá!

Atenciosamente,
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Ir. Maria Alzira Souza e Silva
Diretora do ISJ

