
 

 

 

 

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021 

 

 

Queridas famílias Lassalistas 

Viva Jesus em nossos corações! Para sempre. 

 

Estamos acompanhando com muita atenção todos os avanços e desdobramentos da 

pandemia em nossa cidade e analisando diariamente o nosso retorno presencial e remoto de 2021. 

Nesta semana, como já esperado, os casos de COVID-19 em nosso país superaram as tristes 

marcas de 2020 e a tendência é que nas próximas semanas, tenhamos números ainda mais 

alarmantes. 

Estamos felizes com o retorno presencial e com o quanto as crianças e jovens se sentiram 

acolhidos novamente na escola, porém devido a esse contexto social, precisaremos realizar uma 

pausa nessa ação, colocando a frente o que temos de mais importante nesse mundo que é o dom 

da vida. 

 
O que faremos? 

Na semana de 01 a 05 de março, iremos acolher, presencialmente, os estudantes que as 

famílias não conseguirem realizar as aulas remotas por questões de compromisso de trabalho. Para 

todas as demais famílias, que tenham condições de manter os estudantes em casa, a partir do dia 

01, pedimos que assim o façam. 

Os alunos do Anos Finais e Médio, que já estavam com a previsão de ida presencial à escola 

na semana B (a partir do dia 01/03), precisarão, infelizmente, esperar o novo retorno presencial. 

Do dia 08 até o dia 19 de março, todos os estudantes e professores do colégio La Salle São 

Paulo, estarão no regime de aulas remotas. 

A partir do dia 22 de março, considerando o contexto da pandemia, retornaremos às aulas 

presenciais. Caso o cenário continue igual ou pior, iremos manter por mais alguns dias o formato 

remoto. 

As aulas seguirão o mesmo formato do período presencial, com novos conteúdos e 

aprendizagens, e nos horários já estabelecidos. Cada professor irá regular o tempo de tela, por 

exemplo, ele poderá explicar uma determinada atividade e solicitará que o aluno realize e retorne 

para que possam realizar as discussões e correções. Os estudantes deverão estar com uniforme e 

será realizada chamada em todas as aulas, os estudantes que estiverem ausentes ou permanecerem 

com a câmera desligada, sem justificativas pertinentes, poderão ficar com falta. 



 

 

 

 

 

O colégio não terá redução de despesas nesse período, porque as aulas irão continuar, o que 

mudaremos é o formato por algum tempo, porém se antecipando e compreendendo a percepção 

algumas famílias iremos analisar os pedidos de desconto caso a caso pelo e-mail: 

financeiro.sp@lasalle.org.br 

Todos os dispositivos (tablets e Ipads) que tínhamos disponíveis já foram emprestados. Caso 

alguma família tenha problemas com acesso durante o período remoto, pedimos que nos procurem 

as orientações educacionais – Márcia e Cristiane, para que possamos encontrar alternativas para 

que o estudante acompanhe as aulas. 

 

Dúvidas sobre essa mudança, pedimos que encaminhem e-mail para: 

Direção: Leonardo Monteiro leonardo.monteiro@lasalle.org.br 
Vice Direção: Ir. Claudio Moreno henrique.moreno@lasalle.org.br 

 

Queremos vencer juntos essa pandemia. Dar alguns passos para frente e outros para trás, 

farão parte desse retorno, porém a nossa fé em Deus e perseverança irá nos manter fortes em 

nossa missão Lassalista e em breve lembraremos de todos os aprendizados que esse momento 

tem nos oferecido e seguiremos as nossas vidas com alegria e esperança. 

 

Contamos com a empatia e auxilio de cada um de vocês. Caso tenham alguma situação 

especial que precisa ser conversada, pedimos que nos procurem por e-mail ou telefone para que 

possamos acolhê-los e tratar da melhor forma possível a questão. 

 

Um abraço 

Equipe Diretiva – La Salle São Paulo 
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