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Osasco, 22 de janeiro de 2021. 

 

COMUNICADO 

 

Senhores Pais e Responsáveis, 

 

É com grande satisfação que a FITO informa que o início no ano letivo de 2021 se dará a partir do dia 

1º. de Fevereiro, com aulas 100% Online. 

A princípio, desde que não haja determinação das autoridades competentes em contrário, a partir do 

mês de Março/21, em cumprimento ao disposto na Deliberação CEE nº. 195/2021, para o Ensino 

Fundamental 1 e 2, bem como o Médio, teremos aulas presenciais e online para os que optarem por 

essa modalidade, gravadas ou de forma híbrida. 

Pedimos que aguardem comunicado com orientações mais detalhadas para que todos os alunos e suas 

famílias possam se organizar para o retorno. 

Novamente agradecemos todo empenho dos senhores Pais com a nossa Equipe FITO, em 

compreender as medidas que foram e estão sendo adotadas em prol de melhor atendimento e da total 

segurança dos nossos alunos. 

Assim como 2020 foi um ano desafiador e superamos todos os obstáculos, nossa equipe está a 

disposição e não medirá esforços para atender e se superar nos desafios diários para fazer com que 

2021 seja um ano de retomada e de muito aprendizado, adotando estratégias eficazes que minimizem 

eventuais perdas do ano anterior. 

Nosso compromisso será sempre com a educação, porém, neste momento, a prioridade maior é com 

a vida e com a segurança dos nossos alunos, familiares, funcionários e comunidade. A união de todos 

é fundamental para a superação da pandemia que ainda assola nosso país. 

 

Escola e Família caminham juntos! 

Esperamos revê-los em breve, bem e em segurança! 

Atenciosamente, 

 

Marco Chicano 

Diretor Pedagógico 
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