Recife, 31 de janeiro 2022.
Prezadas Famílias e Queridos Estudantes!
É chegado o momento da retomada das aulas presenciais do ano letivo de 2022!
Estamos muito esperançosos que tudo em breve voltará ao normal e o primeiro
passo para que isso aconteça já está sendo dado com a chegada das vacinas para as
várias faixas etárias.
Sabemos que ainda é muito preocupante a situação de contágio pelo coronavírus,
portanto, continuaremos evitando aglomerações nos horários de entradas e saídas,
corredores, pátio, entre outros lugares possíveis. Por tudo isso, pedimos que os
responsáveis se organizem no início da manhã para não permanecerem com o aluno no
pátio e no momento da saída, ao chegar para buscá-los, levem sua criança com brevidade
para evitar que fiquem brincando no pátio, evitando assim aglomerações e ajudando
os Auxiliares de Pátio na organização desse ambiente. Contamos com a colaboração de
todos!
No que diz respeito ao acesso à Plataforma Teams, para os alunos que apresentarão
atestado médico ou famílias que entrarem em contato com a coordenação pedagógica
justificando a ausência do estudante, só terão acesso às aulas no formato on-line a partir da
semana que vem, devido à migração das turmas no sistema. Enquanto isso, os alunos
ausentes devem ficar em casa restabelecendo a sua saúde e preservando a de todos.
Para o primeiro dia letivo, 01 de fevereiro, planejamos o Acolhimento dos nossos
alunos: por segmentos, por turmas, em diferentes horários e ambientes no decorrer da
manhã.
Pedimos a colaboração das Famílias para que conversem com seus filhos sobre a
importância de continuarem cumprindo os protocolos:













Os estudantes só poderão permanecer no colégio utilizando a máscara - com
exceção dos alunos portadores de necessidades especiais e crianças até 3
anos de idade (Art. 1º A Lei nº 16.918, de 18 de junho de 2020, passa a
vigorar acrescida do art. 1º A);
Higienizar as mãos com álcool 70%;
Trazer, em local apropriado, máscaras adicionais para trocar a cada duas
horas de uso. Armazenar a máscara usada em um saquinho, separado dos
materiais escolares. As máscaras deverão estar identificadas;
O estudante não deverá compartilhar objetos de uso pessoal: celular, fone de
ouvido, garrafas, copos, toalha, talheres e máscara;
Adotar a utilização de garrafas individuais ou copos para consumo de água;
Incentivar o uso da etiqueta respiratória pelos estudantes: ao tossir ou espirrar
usar um lenço ou a parte interna do braço na altura do cotovelo;
Os pais, condutores ou acompanhantes não devem entrar até a sala de aula
e devem respeitar a demarcação no chão;
Evitar aglomeração no portão de entrada e todos devem usar máscaras;
No caso de o estudante testar positivo para covid-19, o responsável precisará
apresentar o atestado para a Coordenadora do seu respectivo segmento;
Atenção! Todas as Avaliações sempre serão realizadas no formato
presencial. Caso haja ausência do Aluno no dia da avaliação, este poderá
requerer a 2ª chamada conforme protocolo adotado pelo Colégio;
A 2ª chamada precisa ser solicitada no setor da Secretaria, pelo responsável,
até 48 horas antes da realização da avaliação. Em caso de apresentação do
atestado médico, o/a estudante ficará isento/a do pagamento da taxa. A
avaliação da 2ª chamada, sempre acontecerá no turno da tarde;

No quesito fardamento escolar, estenderemos o prazo para o comparecimento do
aluno com seu fardamento completo até que o fornecedor nos entregue as numerações que
estão faltando. Iremos avisar em sala de aula e outros veículos de comunicação
família/escola, quando recebermos. Diante disso, o estudante deverá vir com calça na cor
azul escura, sem detalhes (rasgos, estampas...) e camisa/blusa de manga.
Lembramos que, em decorrência do número de funcionárias de licença médica, no
segmento da Educação Infantil, adiamos o início das aulas, deste segmento, para o dia
07/02/2022, pois se tornou inviável, a atividade nesse espaço.
Desejamos, desde já, saúde para todas as Famílias Savinianas.

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

