Senhores pais ou responsáveis,
Estamos acompanhando a evolução da pandemia do COVID-19 (novo coronavírus), junto às
Secretarias da Saúde e da Educação.
De acordo com o decreto nº 64.862, assinado pelo governador do estado de São Paulo, João
Dória, e o informativo do SIEEESP (Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino das Escolas no
Estado de São Paulo), no dia 13 de março de 2020, informamos que, de 16 a 23 de março, as
famílias que estão retornando de viagens ao exterior e/ou aqueles que apresentarem estado
febril, ou ainda aquelas que desejarem, devem ficar em casa, sendo as faltas dos alunos
abonadas.
A partir do dia 23/03, considerando o artigo 4º do inciso I e II do decreto nº 64.862, de 13 de
março de 2020, as aulas dos períodos regular e complementar, nesta unidade escolar, estarão
suspensas até recebermos novas orientações das Secretarias de Saúde e da Educação, exceto a
Educação Infantil.
Conforme todas as notícias que estamos recebendo e sobre as quais estamos refletindo,
entendemos que, para manter a qualidade de vida nesse momento, é importante permanecer
em casa, evitar locais não arejados e com aglomerações, ingerir bastante líquido, higienizar as
mãos, entre outros cuidados.
Com relação ao retorno das atividades, aguardaremos as informações oficiais, pois nosso bem
maior são nossas crianças, seus filhos.
Diante dessas informações cada segmento do Colégio Objetivo Tatuí, propõem as seguintes
medidas:
EDUCAÇÃO INFANTIL:
- Aulas normais durante essa semana, para as famílias que necessitam da escola. Teremos
boletins semanais conforme o direcionamento do Ministério da Saúde e da Educação.
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO:
- Aulas suspensas a partir de 23 de março.
Durante esse período as famílias e os alunos terão acesso as seguintes atividades que serão
enviadas pela coordenação de cada curso com todas as orientações a partir das 9h.

1) Aulas disponíveis no site – http://www.objetivo.br em ‘conteúdo online’. (Quem não
conseguir acesso entrar em contato com a secretaria do Colégio).
2) Trabalhos de pesquisa
3) Leitura e produções de texto
IMPORTANTE:
Como não temos data prevista de retorno as aulas, as possibilidades de reposição já estão
previamente organizadas.

Desde já agradecemos a parceria de todos,
Coordenação e Direção

