
COM: 25/2/2021 

 

Senhores Pais/Responsáveis, 

 

Estamos finalizando a terceira semana de aulas no sistema presencial/remoto, com rodízio de 

alunos no formato semanal, a partir do 3º ano do Ensino Fundamental  a 2ª série do Ensino Médio. 

Conforme orientações por meio de reuniões e comunicados pelo e-mail do responsável 

financeiro, o formato de rodízio semanal, implantado pela escola, está permitindo avaliar a resposta 

aos encaminhamentos propostos, tendo em vista o cumprimento do protocolo de prevenção ao covid-

19, incluindo o distanciamento físico, explicitados em Lei. O posicionamento e as orientações dos 

órgãos responsáveis pela condução da pandemia no Município e no Estado, são os indicadores dos 

procedimentos da Equipe Educativa, portanto, a observância às exigências sempre será mantida. 

Em vista disso, convidamos os pais/responsáveis dos alunos do 3º, 4º, 5º e 6º ano do Ensino 

Fundamental para uma reunião, na qual trataremos sobre a possibilidade do novo formato de rodízio 

dos estudantes para essas séries, a ser implantado gradativamente, no mês de março, possivelmente a 

partir do dia 15, salvo novas orientações governamentais.  

Esclarecemos, antecipadamente, que não se trata de ensino presencial 100%, mas de um 

formato de rodízio que poderá permitir maior frequência  à escola, respeitando as vagas existentes 

em cada sala e a manutenção de todos os cuidados. 

Salienta-se a importância de aguardar, com tranquilidade e confiança, as orientações que 

serão repassadas em cada reunião. 

Solicitamos a atenção ao dia, horário e link, indicados a seguir, para que possam acompanhar 

a reunião do ano no qual o seu filho (a) estuda. 

Sejam todos muito bem-vindos à reunião! 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS       -    02/03/2021 – terça-feira 

TURMA HORÁRIO LINK 

6° ANO 18:30 às 19:15 https://meet.google.com/zat-xfty-dwy 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS     -    03/03/2021 – quarta-feira 

TURMA HORÁRIO LINK 

5° ANO 18:30 às 19:15 https://meet.google.com/zpj-enmm-amk?authuser=1 

4° ANO 19:30 às 20:15 https://meet.google.com/qsb-ufxb-gpk?authuser=1 

3° ANO 20:30 às 21:15 https://meet.google.com/xoo-rmem-dcs?authuser=1 
 
 

ATENÇÃO:  

Solicitamos, encarecidamente, que os pais não enviem à escola, o estudante que não estiver se 

sentindo bem ou aquele no qual a família estiver realizando testes de verificação de contágio. 

A escola poderá se tornar um lugar ainda mais seguro aos filhos, se agirmos coletivamente, com sensibilidade 
e consciência. EVITEMOS O FECHAMENTO DAS ESCOLAS!   
Para tanto,  é imprescindível que cada um de nós cumpra com  a sua parte, não negligenciando qualquer 
cuidado possível com o seu filho, sua família e consequentemente, com os outros. 
 
 
 
 
 
 
 

Atenciosamente,   
 
Eliane Reichel – Supervisão Educativa 
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