Campinas, 23 de julho de 2021.

COMUNICADO 74/2021
ORIENTAÇÕES SOBRE O INÍCIO DO 2º SEMESTRE - 2021
Prezados alunos, pais e/ou responsáveis e colaboradores,
Conforme consta no Calendário Escolar, no dia 28/07/2021 (quarta-feira), teremos o
início do 2º semestre do ano letivo.
De acordo com as orientações do Decreto Municipal Nº 21.575, de 22 de julho de 2021,
e cumprindo todos os protocolos sanitários e de prevenção, a Direção do LICEU informa que:
1- para o desenvolvimento de quaisquer atividades, a escola deverá respeitar o
distanciamento mínimo de 1,5 m entre pessoas, em todos os ambientes escolares,
inclusive naqueles de acesso comum;
2- mediante isto, os alunos frequentarão as aulas, presencialmente, dia sim e dia não;
3- a partir de segunda-feira (26/07), os setores pedagógicos comunicarão as famílias
sobre os dias em que os alunos frequentarão presencialmente as aulas;
4- de acordo com a Resolução do CNE (Conselho Nacional de Educação), de
06/10/2020, o ensino híbrido será mantido;
5- aos alunos com alguma comorbidade comprovada, a sugestão é de que
permaneçam no ensino remoto (aulas on-line);
6- durante o mês de agosto, ainda não será obrigatória a volta dos alunos às aulas
presenciais, conforme determinação do Governo Estadual;
7- desta forma, durante este mês, as famílias que não se sentirem seguras poderão
manter seus filhos em aulas on-line.
Como já é de conhecimento, desde o início da pandemia do Coronavírus, o LICEU
sempre se pautou pelas determinações dos órgãos públicos da Saúde e da Educação. Sendo
assim, quaisquer novas orientações/determinações da Prefeitura Municipal de Campinas, o
LICEU comunicará, imediatamente, alunos, famílias e colaboradores.
Desejamos a todos um bom retorno e que tenhamos um excelente 2º semestre.
A Direção do LICEU agradece o apoio, o empenho, a dedicação e a colaboração de
todos neste momento em que estamos vivendo.
nós!

Que São José, Nossa Senhora Auxiliadora e Dom Bosco continuem abençoando a todos
Atenciosamente,
DIREÇÃO DO LICEU

