INFORMATIVO COLÉGIO PM Nº 002/2021
Senhores Pais e/ou Responsáveis,

Inicialmente, esperamos que todos estejam bem e com saúde, mesmo diante
deste cenário onde o distanciamento social se faz necessário.
As aulas no Colégio PM estão previstas para iniciarem em 01/02/2021, conforme
o nosso Calendário Escolar 2021 que está em fase de homologação na Diretoria
Regional de Ensino. Porém, o posicionamento do Governo de São Paulo, por meio do
Decreto nº 65.384, de 17/12/2020, e em consonância com o Plano São Paulo, refere que
o retorno das aulas presenciais deve ocorrer com a proporção de 35% dos alunos
matriculados, havendo a necessidade de um sistema de rodízio por grupos de alunos
e dia específico. Os Colégios PM localizados nos municípios vizinhos à Cidade de São
Paulo (Campinas, Sorocaba, São Vicente, Santo André, Guarulhos e Osasco), deverão
seguir as orientações do poder público local. Dessa forma, a Direção dessas Unidades
comunicará aos pais qualquer alteração de informação diferente do exarado neste
informativo.
Nesse alinho, as aulas acontecerão no formato híbrido, na sala de aula para os
presentes, e online (remoto) aos alunos que permanecerão em casa, via plataformas
digitais.
Além disso, é importante destacar que no município de São Paulo o retorno às
aulas presenciais é facultativo, portanto, os alunos não terão a obrigatoriedade de
frequentarem as aulas presenciais, podendo acompanhar as aulas via remoto, caso seja
a decisão do pai/responsável.
O aluno do período Integral poderá frequentar o Colégio no sistema de
rodízio conforme a escala da sua turma de origem nas aulas regulares.

A.COLDTEC.0032 - v.0

Para tanto, as Unidades enviaram pesquisa para que os pais possam responder
sobre a autorização para participar das aulas presenciais em forma de rodízio. É
imprescindível que todos respondam a pesquisa para a melhor organização das turmas
e da rotina escolar.
Àqueles que optarem pelo não retorno das aulas neste momento, deverão
permanecer em casa com as aulas remotas (online) até a nova classificação do
Plano São Paulo, quando faremos nova consulta aos pais. Tal medida se faz necessária
para que possa haver um adequado planejamento e seja respeitada a estrutura das
turmas e os protocolos de segurança.
As condições impostas por uma pandemia atingem variáveis que são
imponderáveis e, portanto, os quadros são dinâmicos e mutáveis, assim como a previsão
de início de aulas que podem sofrer alterações.

ATENÇÃO: DATA DO INÍCIO DAS AULAS E RODÍZIO
Cada Unidade informará a data do início das aulas, conforme legislação local, bem
como os dias de rodízio das turmas, e demais orientações sobre o retorno seguro das
aulas no Colégio PM.
Todos deverão respeitar os dias de rodízio para não impactar a organização
escolar bem como os protocolos de segurança.
Aguardamos novas orientações e estamos acompanhando a Secretaria de
Educação para a tomada de outras decisões.

Desejamos a todos um excelente 2021, com muita saúde, harmonia e paz.

São Paulo, 22 de janeiro de 2021.

Assinado no original
PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
Cel PM - Coordenador de Educação
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