
 

 

 

Xanxerê, 13 de janeiro de 2021. 

 

Prezada Família Lassalista! 

Viva Jesus em nossos corações! Para sempre! 

 

Desejamos que esse início de Ano Novo possa renovar as nossas energias e esperanças por um mundo 

melhor. Juntos e com fé em Deus, vamos superando este momento complexo e desafiador. Neste momento 

queremos compartilhar algumas informações importantes sobre o Ano Letivo de 2021: 

 

1) Orientações Gerais para o retorno às atividades presenciais:  

No dia 14/12/2020, o Governo de Santa Catarina publicou o Decreto nº 1.003, estabelecendo as con-

dições gerais para a retomada das atividades presenciais de ensino durante o período da pandemia em Santa 

Catarina. Entre as principais orientações, destacamos: 

a) As Instituições de Ensino devem elaborar um Plano de Contingência Escolar para a COVID-19 

(PLANCON) e o mesmo deve ser homologado por um Comitê Municipal. (O PLANCON do 

La Salle Xanxerê já foi homologado pelo Comitê Municipal, atendendo todas as diretrizes sani-

tárias estipuladas pelo Governo Estadual); 

b)  As famílias poderão optar pelo retorno às atividades presenciais ou pela continuidade das ati-

vidades remotas; 

c) Os alunos que retornam às atividades presenciais, bem como os seus responsáveis, devem cum-

prir com todas as medidas estabelecidas no PLANCON do La Salle Xanxerê; 

d) Os alunos que se enquadram ]no Grupo de Risco para a COVID-19 devem permanecer em ati-

vidades remotas, bem como os alunos confirmados ou com suspeitas de sintomas, ou, caso, 

convivam com pessoas nessas condições; 

e) Na organização do retorno às atividades presenciais, as Instituições de Ensino devem garantir o 

distanciamento de 1,5m em todos os seus ambientes. Quando não for possível acolher todos os 

alunos na sala devido ao distanciamento obrigatório, haverá a necessidade de fazer o escalona-

mento de alunos (alternâncias de grupos para as aulas presenciais); 

f) Caso a região de Xanxerê esteja na bandeira vermelha (Risco Potencial Gravíssimo), as ativida-

des educacionais presenciais deverão ser limitadas a no máximo em 50% das matrículas ativas 

por turno, conforme exigências legais.  

 

2) Organização do Início do Ano Letivo de 2021 

 

O ano letivo do La Salle Xanxerê inicia no dia 03/02/2021 para todos os alunos das turmas de Pré 

ao Ensino Médio. As turmas de Creche I, II e III iniciam as atividades no dia 01/02 devido ao período de 

adaptação. 

O retorno às atividades presenciais será organizado da seguinte forma:  

01/02 – Creche I, II e III 

03/02 – 3ªEM, 1ªEM, 9ºEF, 6ºEF, 5ºEF, 2ºEF, 1ºEF e Pré II 

08/02 – 2ªEM, 8ºEF, 7ºEF, 4ºEF, 3ºEF e Pré I  

 

 

 

 



 

 

 

Observações:  
 

a) As aulas iniciam no dia 03/02/2021 para todos os alunos do Pré ao Ensino Médio. Para as turmas 

que retornam as aulas presencias somente no dia 08/02/2021, as aulas iniciarão no dia 03/02/2021 

no formato online; 

b) Escalonamento: As salas de aulas serão organizadas para garantir o espaçamento de 1,5m entre os 

alunos e professores. As turmas onde o nº de alunos que desejam retornar para a atividade presen-

cial, for maior que a capacidade da sala de aula, terão escalonamento dos alunos e as aulas serão no 

formato híbrido; 

c) Ensino Híbrido: Nesse formato de ensino, um grupo de alunos participa das aulas presencialmente, 

enquanto um outro grupo participa remotamente (on-line). A mesma aula que é realizada presenci-

almente é transmitida simultaneamente para os alunos que estão em casa. 

 

3) Encaminhamentos práticos para o início do Ano Letivo:  

a) Os pais e os responsáveis precisaram sinalizar se o filho retornará para as aulas presenciais ou se 

continuará com o ensino remoto. Na próxima semana será realizada uma pesquisa com o objetivo 

de averiguar qual será a escolha de cada família. Junto à essa pesquisa, serão encaminhadas as 

medidas adotadas para o retorno às atividades presenciais e o Termo de Aceite que deverá ser 

preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis dos alunos, que optarem pelo ensino presencial.  

b) As turmas de Creche I, II e III, Pré I e II e o 1º ano do EF, devido ao número de alunos, terão 

aulas presenciais, não havendo necessidade de escalonamento.  

c) As turmas do 2º ao 9º ano do EF e Ensino Médio, devido ao número de alunos, terão aulas híbri-

das, com escalonamento de alunos. Caso o número de alunos que optarem pelo ensino presencial 

for menor ou igual a capacidade da sala, haverá possibilidade de algumas turmas terem aulas 

presenciais, diariamente, para os que assim o desejarem. 

d) Antes do início do ano letivo serão realizadas as reuniões de pais. Nesse momento será retomado 

toda a organização para o retorno às atividades presenciais e apresentado o PLANCON da Escola. 

As datas das reuniões de pais sofreram algumas alterações. Segue o novo cronograma das 

reuniões: 
 

- 25/01 – 19h – Educação Infantil 

- 26/01 – 19h – 1º e 2º ano do EF 

- 27/01 – 19h – 3º ao 5º ano do EF 

- 28/01 – 19h – 6º ao 9º ano do EF 

- 01/02 – 19h – Ensino Médio  
 

Obs: As reuniões serão on-line. Na próxima semana enviaremos as informações para acessar a reunião. 

Relembramos que sempre estamos à disposição para esclarecimentos e diálogo. A complexidade do 

cenário atual reforça a necessidade de uma compreensão mútua, fortalecida pelo diálogo constante, respei-

tando as pessoas, as normas e regulamentos emitidos pelos órgãos competentes, bem como o bom senso, 

fortalecendo os laços fraternos que nos unem. 

Que São João Batista de La Salle continue iluminando e abençoando nossas famílias! 

 

Equipe Diretiva do Colégio La Salle Xanxerê 


