
               COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 

             Circular no 06/21                                                        Lagarto (SE),  21 de julho de 2021. 

               Do Colégio Nossa Senhora da Piedade 

              Aos Senhores pais e/ou responsáveis. 

              Assunto: Comunicado Retorno das atividades 

                          

Srs. Pais, Sras. Mães, Responsáveis, querida família, saudações Franciscanas: Paz e Bem! 

 

Motivados pela alegria do reencontro e na perspectiva de fomentar uma parceria efetiva e 

promissora, continuamos na construção de espaços de aprendizagem significativos, vivência de 

valores e crescimento na fé. E, neste espírito, nos unimos à sua família, certos de que, caminhando 

juntos, somos fortes.  

De acordo com o novo decreto, nº 40.926 de 01 de julho de 2021, nos foi permitido o 

retorno das atividades presenciais para todas as séries. No entanto, os cuidados sanitários deverão 

ser mantidos. Por isso, continuaremos com a organização dos grupos, distanciamento social, 

higienização frequente dos espaços, intervalos fracionados, utilização de máscara e orientação para 

higienização individual.  

Nesse contexto, gostaríamos de informar sobre o retorno de nossas atividades escolares 

referentes ao segundo semestre: 

➢ Dia 22/07: Início do Segundo semestre – Educação Infantil: aulas presenciais GRUPO 02; 

➢ Dia 22/07: Início do Segundo semestre – Ensino Fundamental (1º ao 9º ano): 

TOTALMENTE REMOTO; 

➢ Dia 26/07: Retorno presencial de todas as etapas com o GRUPO 01. 

 

Para reorganização dos grupos presenciais, é indispensável que todos os responsáveis 

acessem o link a seguir 

(https://docs.google.com/forms/d/15kYSUn7_KZyaVMy_ysEDAVKi7YuRSqrETFNchR0oeJ8/

edit ) e respondam o formulário referente a adesão ao retorno presencial ou não, até esta quinta-

feira (22/07) às 23h59. Reforçamos que mesmo aqueles que já tenham feito adesão ao presencial, 

devem responder este formulário. 

Divulgaremos as listas com as alterações na sexta-feira (23/07). 

Lembramos que todos os cuidados sanitários são mantidos. Desejamos um feliz retorno a 

todos e agradecemos pela grande colaboração na obra educativa desta instituição.  

 

Qualquer dúvida e/ou esclarecimentos procurar as coordenações. 

Que nosso Bom Deus lhes abençoe e guarde. 

Afetuoso e fraternal abraço. 

Ir. Leidiana B. de Lima  

Diretora 
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