Comunicado 11/2021
Belo Horizonte, 06 de agosto de 2021.
Prezados alunos, pais e responsáveis,
Nós, colaboradores da Obra Social São José Operário, estamos felizes e preparados
para o retorno seguro e responsável das nossas atividades presenciais. Portanto,
informamos que as nossas aulas presenciais retornarão de forma gradual a partir do
dia 09/08, para 6º e 7º anos. Os alunos pertencentes ao 1º grupo já foram notificados
através de mensagens e email e deverão comparecer à instituição no horário de 7h20
portando o termo de responsabilidade devidamente assinado pelo responsável.
OBS: O aluno só poderá comparecer na data estipulada pela escola.
As aulas acontecerão de maneira simultânea, ou seja, os alunos que estarão em casa
irão acompanhar as aulas transmitidas online. Os estudantes, cuja a família optou pela
continuidade das aulas 100% remotas, continuarão acessando via Google Sala de
Aula.
Os alunos das turmas do 8º e 9º anos retornarão a partir do dia 16/08, conforme
notificação que será enviada.
Dividimos cada turma em 3 ou 4 bolhas (grupos), esse número varia conforme o
número de alunos por sala. Cada bolha virá durante 1 (uma) semana direto
presencialmente e só retornará novamente na sua data destacada no calendário
abaixo.
Seguiremos rigorosamente os critérios de segurança estabelecidos pela Prefeitura
de Belo Horizonte, e ainda, adotamos novas medidas para evitar aglomerações na
entrada, intervalo e saída de alunos.
Não será permitida a entrada dos pais e/ou responsável ou qualquer outra pessoa.
Priorizaremos o contato e suporte aos responsáveis via telefone, Whatsapp, email ou
de forma presencial com agendamento.

Confira o calendário de rodízio abaixo:

Calendário 2021

Divisão por bolhas - 6º e 7º anos

Legendas:

Calendário 2021
Divisão por bolhas - 8º e 9º anos

Legendas:

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Nossos canais de comunicações:
Telefone: 3492-8386
Instagram.com/sjo.bh

Whatsapp: 98337-3777
Facebook.com/sjobh

Site: www.sjo.org.br

Atenciosamente,

Bárbara Elisa Silva Lourenço
Coordenadora Pedagógica

Cássia Lara Neves de Araújo
Diretora

