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Prezada Família!  

  

 Saudamos a todos com a senha diária para o dia de hoje – Nós devemos prestar mais atenção nas verdades que 
temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Hebreus 2.1   
  

  Que todos estejam bem e recebam nossa comunicação com ânimo e tranquilidade.   

 Compartilhamos abaixo parte do decreto Municipal nº 6.923 de 1º de outubro de 2020, que trata do retorno às aulas 

presenciais em escolas públicas e particulares e, na sequência, firmamos as datas de retorno em nossa Instituição.  

  

 Art. 1º. Fica autorizado o retorno facultativo das aulas presenciais nas instituições de ensino da rede privada 
e para os 9º (nonos) anos da rede pública municipal, nos termos deste Decreto.   
 § 1º. As atividades envolvendo a Educação Infantil e o Ensino Médio das escolas da rede privada, ficam 
autorizadas a funcionar a partir de 13 (treze) de outubro do corrente ano.   
 § 2º. As atividades envolvendo Ensino fundamental – anos finais – das escolas da rede privada ficam 
autorizadas a funcionar a partir de 28 (vinte e oito) de outubro do corrente ano.  
  § 3º. As atividades envolvendo Ensino fundamental – anos iniciais – das escolas da rede privada ficam 
autorizadas a funcionar a partir de 12 (doze) de novembro do corrente ano.   

    

 Destacamos que nos dias 12 e 13 de outubro temos feriado pelo Dia da Criança e Dia do Professor(a) e dias 14, 15 e 

16 o segundo recesso para alunos e professores. Desta forma, organizamos as datas de retorno no Colégio Sinodal 

Tiradentes da seguinte forma:  

  

  Educação Infantil e Ensino Médio: 19 de outubro.  

  6º ao 9º ano do EF: 28 de outubro  

  1º ao 5º ano do EF: 12 de novembro  

  

 Estamos finalizando a organização para o retorno escalonado e para esta fase, contamos com a colaboração de todas 

as famílias para os seguintes pontos:  

 Participação nas reuniões pelo Google Meet às 19h e 30 min com Direção e Coordenação Pedagógica 

nas respectivas datas:   

- Educação Infantil – dia 07/10 às 19h30min.   - Ensino Médio – dia 14/10 

às 19h30min.    - 6º ao 9º ano – dia 21/10 às 19h30min  

- 1º ao 5º ano – dia 28/10 às 19h30min    

 O convite com link para a reunião e demais informações serão enviadas pelo educonnect um dia antes. 

Recomendamos a leitura do Plano de Contingência para Prevenção , Monitoramento e Controle da Transmissão de 

COVID-19 disponível no site, em MATERIAIS.  

 Atualização de endereço e telefones de contato diretamente com a secretária, caso tenha 
alterações.  

 Entrega até ou no primeiro dia de retorno à aula presencial, o Termo de autorização e anuência 
formal , preenchido e assinado pelos responsáveis pelo aluno(a). O Documento está disponível no 
site em http://sinodaltiradentes.com.br/materiais/  

Reforçamos a importancia das famílias que ainda não preencheram a pesquisa, para preencher agora. Essa pesquisa 

nos dá uma informação mais concreta dos alunos que vão retornar e dos alunos que terão aula on-line. Estaremos 

enviando o link logo em seguida pelo app. 

Aproveitamos para destacar que, sendo escola privada e filantrópica, estamos com o Edital de Renovação e Concessão 

de Bolsas de Estudo 2021  disponível no site do Colégio.  Alertamos aos que participam deste processo, que observem 

os prazos.  

Certos de vossa atenção, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos, estando com atendimento 

presencial das 8h às 11h30 e das 13h15 às 17h30.  

  Atenciosamente,                                        

Silvia Korndoerfer Rangel                                                                                                   

Diretora - Colégio Sinodal Tiradentes  
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