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São Paulo, 24 de janeiro de 2021. 

 

Senhores Pais,  

  

É com muita satisfação que recebemos você e sua família neste ano para fazer parte de 

nossa comunidade escolar. 

 

Na próxima semana, iniciaremos as atividades escolares com orientações através de 

vídeo, Live, web palestra e reunião de Pais e Mestres. 

Contamos com sua presença e/ou acesso nestes eventos para conhecer como será nossa 

escola este ano. As atividades abaixo foram preparadas com muito carinho e dedicação. 

Participe! 

 

 26/01 (terça-feira) - Receberão um vídeo de boas-vindas (Pais e alunos) 

 27/01 (quarta-feira) - Live 19h -Tema: “Colégio Prelúdio 2021 - Por onde começar? ”  

                                             (Pais e alunos) 

 28/01 (quinta-feira) - Web Palestra 20h -Tema: Vamos falar da tal felicidade (Pais) 

 29/01 (sexta-feira) - Reunião de Pais, Mestres e Alunos.  

 

Horário das Reuniões 

Das 8h às 9h - 6º ano ao 3º EM - Remotamente. Enviaremos o link de acesso pelo    

WhatsApp e a reunião acontecerá pelo Google Meet. 

Das 9h às 12h - Jardim ao 5º ano – Presencialmente. Neste horário os pais e alunos 

terão a oportunidade de conhecer pessoalmente, (seguindo todos os protocolos de segurança) 

a classe e a professora. Será um atendimento individualizado, conforme a chegada. 

 

Conforme a deliberação CEE 194/21, já podemos retornar com 35% dos alunos nas aulas 

presenciais.   

Iniciaremos o retorno gradativamente pelas séries iniciais, até que todos voltem, 

portanto, as classes da Ed. Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental serão as primeiras e as 

aulas de Ed. Física de todas as salas serão presenciais também. Enviaremos os horários em 

breve. Aguardem o contato da escola para o retorno das próximas salas.               

 

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, 

 

                   Atenciosamente, 

                          Direção 
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