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COMUNICADO 04
Novas Orientações - COVID-19
São José dos Campos, 12 de março de 2021.
Prezados Pais e/ou Responsáveis,
De acordo com o Decreto nº 65.563 de 11 de março de 2021, que institui medidas emergenciais de
caráter temporário e excepcional, destinadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, a Equipe
Gestora e o Comitê Esperança do Instituto São José, orientados pela Associação Educacional Irmãs
Salesianas de São Paulo, decidiram:
- Suspender o atendimento presencial nos setores administrativos, restringindo-se ao
atendimento por telefone e meios eletrônicos;
Maternal e Educação Infantil I: aulas presenciais diariamente;
Infantil II e III: escalonamento entre aulas on-line e aulas presenciais conforme o limite permitido
(35% dos alunos).
As aulas extras serão realizadas de forma on-line para os alunos que estão no presencial e no
remoto.
Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano): permanecerão com aulas on-line e
escalonamento das aulas presenciais, conforme o limite permitido (35% dos alunos).
Apoio Pedagógico: acontecerá de forma remota aos alunos. O link será disponibilizado no Mural
da Sala de aula da turma de seu(sua) filho(a) nos dias e horários do Apoio.
As aulas extras serão realizadas de forma on-line para os alunos que estão no presencial e no
remoto.
Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano): somente aulas no formato on-line, conforme
horário em vigor;
Educação Física: Aula on-line;
Aulas de Reforço: os alunos que foram convocados acessarão o link da sala de Reforço Escolar
no Classroom;
Atividades, tarefas e P1s: continuam na mesma modalidade.

Ensino Médio: somente aulas no formato on-line.
Aulas de Inglês, Projeto Vida, Espanhol, Equipe Olímpica, #MaisInstituto: aulas síncronas
(ao vivo) via Google Meet, seguindo os mesmos dias e horários;
Educação Física: não haverá aulas presenciais neste período. Todos os alunos deverão realizar as
atividades postadas no Classroom pelos professores. Estas atividades contarão como presença e
parte da média da disciplina;
Reforço: aulas on-line via Google Meet nos mesmos dias e horários;
Contrariando as nossas expectativas, estamos vivendo a fase emergencial que exige ações
restritivas. Portanto, solicitamos encarecidamente às famílias dos alunos que virão presencialmente:
manter os seus filhos e suas filhas, se puderem, somente no ensino remoto, durante este tempo,
pois precisamos reduzir a circulação de pessoas no ambiente escolar;
comunicar à Orientadora Educacional, caso você, pai/mãe/responsável, apresente sintomas ou
tenha tido contato com portador da covid-19, e não traga seu(sua) filho(a) para as aulas presenciais. Caso
seu(sua) filho(a) apresente sintomas ou tenha contato com portador da COVID-19, favor, adotar o
mesmo procedimento;
obedecer às recomendações do Ministério da Saúde se os estudantes apresentarem sintomas de
gripe ou se viajaram recentemente;
usar máscara, álcool gel, mantendo o distanciamento social ao sair da residência;
seguir os protocolos de segurança adotados pelo Instituto São José.

Continuamos com muita fé e esperança.
Que São José, o padroeiro das famílias, nos guie e proteja.

Fraternalmente,
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