
                                                                      

O COLÉGIO PRESBITERIANO DO BRÁS SE PREPARA PARA RECEBER OS  

ALUNOS EM SEGURANÇA NA DATA PREVISTA PARA O RETORNO DAS  

ATIVIDADES PRESENCIAIS EM 08 DE SETEMBRO DE 2020  

Em virtude da pandemia Covid-19, as aulas nas escolas públicas e particulares foram suspensas 

e, em regime excepcional, para manutenção do distanciamento social necessário, o formato 

remoto do ensino tem ocorrido desde o final do mês de março por meio de diversas ferramentas 

tecnológicas.  

Com a indicação dos órgãos da Saúde e da Educação do Estado de São Paulo da possível 

retomada gradual das atividades escolares presenciais a partir do mês de setembro, o Colégio 

Presbiteriano do Brás se prepara para o retorno com segurança da equipe escolar dos cursos 

da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II.   

O Colégio organizou um Comitê de retorno às aulas presenciais,  para  processo de construção 

das ações e estratégias  necessárias para a retomada das atividades que inspira uma nova 

maneira de aprender a conhecer,  aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender 

a ser,  no ambiente escolar.  

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) trouxe uma nova realidade a toda e qualquer 

instituição em seus segmentos, em especial às instituições de ensino que receberão 

gradualmente, de modo escalonado, os alunos, e terão seu corpo docente e gestores escolares 

debruçados na reavaliação de suas próprias concepções de ensino e práticas pedagógicas 

frente  às novas concepções do tempo e do espaço escolar.  

Nas palavras de Paulo Freire, Educação não transforma o mundo. Educação muda as 

pessoas. Pessoas transformam o mundo.    

Nosso desejo é ensinar e aprender, formando e transformando as pessoas em diferentes tempos 

e espaços para que juntos possamos enfrentar o mundo pós pandemia.   

As medidas que estão sendo construídas como Distanciamento Social, Higienização 

Pessoal, Sanitização dos ambientes, Comunicação, Monitoramento, Relacionamento e 

Práticas Pedagógicas serão detalhadamente explicitadas no Manual de Retorno às Aulas 

que será disponibilizado antes da retomada das aulas presenciais.  

“Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós.” Filipenses 1:3  

Colégio Presbiteriano do Brás  

Diretora Nilza D D Ferreira  

São Paulo, 26 de Junho de 2020 

  



    


