CIRCULAR Nº 14/21
Assunto: Retorno às aulas presenciais
Público-alvo: Educação Infantil e pelo 1º e 2º anos do Fundamental
Data de envio: 23/04/2021
Estimados Responsáveis!
O Governo do Estado do Rio Grande do Sul anunciou, através do decreto 55.852, que o sistema
educacional passa a fazer parte da cogestão. Assim, a Educação Infantil e os 1º e 2º anos do Ensino
Fundamental poderão retomar as aulas presenciais nos municípios que adotarem os protocolos da bandeira
vermelha, mesmo sob vigência da bandeira preta.
Para organizar esse retorno às aulas presenciais, seguem algumas informações:
1. Quais séries poderão retornar às aulas presenciais? Receberemos nossos alunos de Educação
Infantil (N1, N2 e N3), 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, inclusive Turno Inverso, Programa Dom
Bilíngue e Turno Estendido para as referidas séries.
2. Haverá escalonamento? Dada a amplitude de nossas salas, para essas séries, não haverá
escalonamento. Poderão retornar às aulas presenciais todos aqueles que assim o desejarem.
3. Os alunos de Educação Infantil, 1º e 2º anos do Ensino Fundamental poderão seguir com
atividades remotas? Sim, as aulas remotas serão mantidas para aqueles que precisarem ou
desejarem.
4. Os protocolos adotados no início do ano letivo serão mantidos? Sim, todas as determinações
previstas em nosso “Protocolo Cuidado e Proteção da Vida” seguem válidas, incluindo uso de
máscara.
Todas
as
orientações
podem
ser
conferidas
no
link:
https://colegiodomfeliciano.com.br/protocolo/ProtocoloProtecaoeCuidadoDaVida-V3.pdf
5. Quais serão os acessos ao Colégio? Manteremos o local de entrada e saída nos mesmos acessos nos
quais os alunos já estavam habituados, conforme a seguir:
Turno da manhã:
• N3A, 11 e 21: Acesso 3
Turno da tarde:
• N1, N2 e N3: Acesso 4
• 1º ano: Acesso 3
• 2º ano: Acesso 6
6. Os Cursos Livres poderão voltar a operar presencialmente? Para as séries liberadas, sim. Entre
em contato com os responsáveis pelo Curso Livre pretendido para maiores informações.
Agradecemos pelo apoio durante todo o período em que mantivemos exclusivamente aulas remotas e
reafirmamos nosso compromisso com o acesso à educação de excelência para todos, estejam eles em
modalidade remota ou presencial.
Estamos à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas.
Atenciosamente,
Irmã Jane Segaspini
Diretora

