FUNDAÇÃO PADRE ALBINO
COLÉGIO CATANDUVA
Ensino de Educação Infantil, Fundamental , Médio e Profissional de Nível Técnico
Catanduva, 19 de Janeiro de 2021.
Srs. Pais ou responsável Legal.
O grupo de wattsapp foi criado para facilitar a comunicação entre pais ou responsável Legal pelo
aluno(a)/colégio. No grupo vocês receberão informações importantes e necessárias a respeito do Colégio
Catanduva e no caso de dúvidas, poderá nos chamar no privado (Fabiana/Mayara) (997896792).
O número indicado acima é do Celular Corporativo do Colégio Catanduva que estará disponível das 7h às
11h45 e 13h às 16h45 de segunda a sexta-feira.
Pedimos por gentileza que fiquem atentos as informações que serão inseridas no grupo.
Informamos ainda, que retornaremos às aulas no dia 25 de janeiro, segunda-feira , todas as etapas da
Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio).
Hoje, seguiremos o Plano de Retorno São Paulo e Plano São Paulo, bem como o Decreto 65.384 – 17/12/2020
e a Resolução 14/01/2021, mas teremos que modificar algumas orientações, caso ocorra outras
recomendações por parte do governo durante o período de pandemia do Covid-19.
Segundo Decreto 65.384 – 17/12/2020
Artigo 3º - As aulas e demais atividades presenciais serão retomadas, gradualmente, nas unidades de
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, localizadas em áreas classificadas, nos termos dos
artigos 3º e 5º do Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020:
I - nas fases vermelha ou laranja, com a presença limitada a até 35% do número de alunos matriculados;
II - na fase amarela, com a presença limitada a até 70% do número de alunos matriculados;
III - na fase verde, admitida a presença de até 100% do número de alunos matriculados.
E a Resolução 14/01/2021
Artigo 7° - Parágrafo único - Alunos incluídos em grupos de risco poderão, mediante atestado médico, realizar
seu processo de ensino/ aprendizagem exclusivamente por meios remotos.

Lembramos que...
Enviaremos a escala de frequencia dos 35% dos alunos, bem como horário e local de entrada e saída na
quinta-feira pelo grupo e pelo site do colégio. Os alunos novos deverão providenciar o Aplicativo Zoom
(gratuito) e o Aplicativo Google Classroom (gratuito) que utilizaremos em nossas aulas e os demais alunos que
já estavam matriculados em nosso Colégio em 2020, deverão, por favor, continuar com seus aplicativos
ativados.

Atenciosamente
Fabiana

