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COMUNICADO – RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 

 

Srs. Pais ou Responsáveis, 

Queremos partilhar com vocês tudo o que a equipe do CSCS está organizando para dar 

prosseguimento ao ano letivo do(a) seu(sua) filho(a).  

Sabemos que, como pais, vocês têm muitos receios, que são perfeitamente compreensíveis, 

diante do cenário que estamos vivemos desde o dia 18 de março, quando o Colégio se viu 

obrigado a suspender as aulas presenciais. De lá para cá, passamos por vários momentos de 

tensões e inquietações, pois, de uma hora para outra, nossa prática pedagógica passou a ser 

completamente diferente.  

E, em meio ao medo da pandemia que se instalou no nosso país, família e escola tiveram 

muita dificuldade para se afinarem, pois, se por um lado o Colégio teve que “descobrir” uma nova 

maneira de trabalhar com alunos de faixas etárias completamente distintas (desde crianças com 

menos de 02 anos de idade até os adolescentes com 17 anos) fazendo uso da tecnologia, coube 

aos pais o desafio de serem tutores do ensino de seus filhos e, em muitos casos, participantes 

das aulas on-line diariamente. 

Hoje, dirigimo-nos aos pais heróis e a toda equipe do CSCS que trabalhou arduamente 

(pedagogas, professores, psicólogas, técnicos de informática e tantos outros, nos bastidores), 

para agradecer. Agradecer, sobretudo, pela parceria! Não foi nada fácil para ninguém!  

Atualmente, está sendo muito noticiada a possibilidade de um retorno gradativo às aulas 

presenciais, e surge uma nova preocupação: o que fazer?  

Queremos tranquilizá-los, pois já estamos planejando, de forma muito responsável, as 

medidas que adotaremos, quando as autoridades competentes autorizarem. Ainda não temos 

previsão de data, mas durante todo o mês de junho trabalharemos para implementar a 

infraestrutura necessária para segurança dos nossos alunos. 

Para estarem cientes das providências que o Colégio adotará, segue o que já está em 

andamento: 

1. Realizar um levantamento, através de pesquisa on-line com os pais, acerca dos alunos 

que se enquadram no grupo de risco ou que estejam temporariamente impossibilitados de 

retornar às aulas presenciais, para que permaneçam em aula remota; 

2. Garantir protocolo de higiene no retorno às aulas, que inclui equipamentos para aferição da 

temperatura, uso obrigatório de máscaras, estoque de álcool em gel e sabão para a 

constante higienização e lavagem das mãos, além da higienização regular dos banheiros; 

3. Evitar/reorientar o uso dos elevadores, como medida de segurança; 

4. Colocar ventiladores nas salas, para garantir a abertura das janelas e portas das salas de 

aula; 

5. Avaliar a estrutura física dos ambientes do Colégio, para garantir, como medida de 

segurança, na fase inicial de retomada progressiva das aulas, que seja mantida uma 

distância mínima de 1,5 metro entre os indivíduos em todos os espaços da Instituição de 

Ensino (através de marcações no piso), para isso, a convocação dos alunos deverá 

obedecer critérios de percentuais que viabilizem esse distanciamento, assim como os 

horários de entrada e saída serão diferenciados;  



6. Rever o momento do lanche, que deverá acontecer na própria sala de aula, para evitar 

aglomerações e aproximação dos alunos (recomendamos que os alunos tragam, 

preferencialmente, o lanche de casa, bem como o próprio copo ou garrafinha de água); 

7. Consignar que não será possível a entrada e permanência de pais no Colégio, para evitar 

aglomeração de pessoas; 

8. Realizar uma avaliação diagnóstica para constatar a aprendizagem dos alunos e criar 

estratégias de nivelamento dos saberes dos discentes; 

9. Enviar o roteiro de estudo de cada segmento, com definição dos critérios e novo 

cronograma de avaliações; 

10. Realizar treinamento prévio da equipe técnica do Colégio para identificação dos sintomas 

da Covid-19 e multiplicar o treinamento para os professores e demais colaboradores; 

11. Realizar a limpeza e desinfecção das instalações do Colégio, incluindo as áreas abertas; 

12. Espalhar cartazes com recomendações de proteção à Covid-19 (entre elas, manter os 

cabelos presos; evitar o uso de adereços como colares, brincos e pulseiras; não levar as 

mãos ao rosto; não frequentar as aulas quando apresentar sintomas da doença etc.); 

13. Retornar gradativamente às aulas presenciais, de acordo com o percentual a ser orientado, 

fazendo-se a alteração desse percentual a cada 15 dias, sendo que, ao final de 30 dias, 

100% dos alunos deverão estar de volta às atividades presenciais. Trabalharemos, na 

primeira fase, com o número máximo de 10 alunos por sala de aula, de modo a promover 

um rodízio entre os alunos da turma nos dias de semana, enquanto o restante da turma 

receberá o conteúdo das aulas através da plataforma; 

14. Realizar o acolhimento e a reintegração social dos estudantes, como forma de superar os 

impactos psicológicos do longo período de isolamento social. As atividades de acolhimento 

devem, na medida do possível, envolver a promoção de diálogos com trocas de 

experiências sobre o período vivido (considerando as diferentes percepções das diferentes 

faixas etárias), com a organização e o apoio do SORP e Setor de Psicologia. 

Acreditamos que saber que todas essas medidas de segurança serão adotadas irá ajudá-los 

na decisão de incentivar que seus filhos retomem gradativamente sua rotina escolar. 

Sabemos que o isolamento social acabou nos distanciando, mas, estar distantes, não 

significa não estar presentes, por isso, precisando, entrem em contato conosco, através de 

ligação telefônica ou pelo aplicativo da Rede Saviniana (os números dos contatos disponíveis, 

durante o período em que estivermos trabalhando com aulas remotas, estão no site ou no 

aplicativo). 

 

Que Deus nos ilumine! 

Cordialmente, 

A Direção 

 Educação e Assistência Social - Brasil


