
 

 

 

São José, 15 de fevereiro de 2021. 

 

COMUNICADO  

RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

Ainda estamos enfrentando os desafios da crise sanitária decorrente da Covid-19, 

não é segredo o nosso desejo de retomar a normalidade das nossas atividades de um 

modo geral, sem, no entanto, nos descuidarmos das medidas de prevenção e combate 

a disseminação do Coronavírus (Covid-19).  

Diante dessa condição, o Colégio Primeiros Degraus - CPD, reafirma seu 

compromisso de continuar prezando pela preservação da saúde e bem-estar dos seus 

colaboradores e alunos, entendendo que o momento ainda requer muita 

responsabilidade, cautela e bom senso. 

Desta forma, Considerando a experiência positiva no que tange ao atendimento 

dos protocolos de segurança e medidas sanitárias no combate a disseminação do  

COVID-19, com a aferição da temperatura dos alunos e colaboradores, utilização de 

álcool gel 70%, distanciamento social, uso de equipamentos de proteção individual pelos 

colaboradores, entre outras medidas de higiene e sanitização.  

Considerando o Protocolo de Contingência, disponível no site do Colégio, o 

compromisso dois pais, alunos e responsáveis com o cumprimento das regras de 

segurança e higiene previstas no referido documento, bem como as emitidas pelas 

autoridades competentes; 

Considerando que no dia 11 de fevereiro a Secretaria de Estado de Educação 

revogou a limitação das escolas de atenderem apenas 50% de ocupação em regiões de 

risco gravíssimo (vermelho). Isto é, as escolas poderão atender 100% da sua capacidade 

respeitando 1,5m de distância entre as carteiras de cada sala; 

Considerando o contido na cláusula 5.1 do contrato de prestação de serviços 

educacionais; 

Considerando a demanda dos pais e responsáveis, reportadas à direção do 

Colégio Primeiros Degraus; 

Comunicamos que, a contar do dia 15 de março de 2021 retornaremos as 

atividades integralmente de forma presencial. Os responsáveis que optarem por 

manter o isolamento após o dia 15 de março devem procurar a Direção da escola. 



 

 

 

Deste modo, a partir do dia 16 de fevereiro de 2021 o Colégio Primeiros Degraus 

atenderá todos os alunos presencialmente de segunda a sexta-feira.  

Comunicamos ainda, que ocorrendo alteração do prognóstico acima 

mencionado, ou ainda ocorrendo determinação das autoridades competentes, a 

prestação de serviços remota poderá ser parcial ou integralmente reestabelecida.  

Esperando contar com a compreensão e a colaboração de todos, subscrevemos 

atenciosamente. 
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