CIRCULAR Nº 15/21
Assunto: Retorno às aulas presenciais a partir do Decreto Estadual 55.856, de
27/04/21, e do Decreto Municipal 19.071, de 28/04/21.
Público-alvo: Responsáveis pela Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino
Médio e Cursos Profissionalizantes
Data de envio: 28/04/2021
Estimados Responsáveis!
O Governo do Estado do Rio Grande do Sul anunciou, através do decreto 55.856,
que todo o Estado está em bandeira vermelha, o que permite o retorno às aulas
presenciais para todas as séries e níveis. A Prefeitura de Gravataí ratificou a liberação,
através do Decreto 19.071. Portanto, vimos informar como ocorrerá, no Colégio Dom
Feliciano, essa volta à presencialidade.
Para que tudo ocorra de forma tranquila, segura e organizada, seguem algumas
informações:
1. Quais séries poderão retornar às aulas presenciais? Alunos da Educação
Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio poderão retornar às aulas
presenciais, inclusive Turno Inverso, Programa Dom Bilíngue e Turno Estendido,
respeitando as datas previstas no item 2. Os Cursos Profissionalizantes
permanecerão na modalidade exclusivamente remota, conforme circular 01/21.
2. Quando cada série poderá retornar? Estruturamos um calendário de retorno,
visando à organização e à segurança na volta às aulas presenciais. Confira, no
quadro a seguir, as datas:
Data

Quem poderá retornar?

29/04 (quinta-feira)

● Educação Infantil (Níveis 1, 2 e 3)
● 1º e 2º ano do Ensino Fundamental

03/05 (segunda-feira)

● 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental

17/05 (segunda-feira)

● 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental
● 1º ao 3º ano do Ensino Médio

3. Por que os Anos Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio
retornarão em 17/05? Estamos entrando em período de avaliações 2 (provas) com

os alunos. Conforme já estava previsto em nossa circular 01/21, essas provas serão
realizadas exclusivamente na modalidade remota, respeitando o princípio da
equidade. Assim, o retorno às aulas presenciais ocorrerá após esse período de
realização de avaliações.
4. Haverá escalonamento? Respeitando às exigências dos protocolos,
considerando o tamanho das turmas, das salas e a experiência vivenciada no início
do ano letivo, definimos que:
● Para a Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao
5º ano), não haverá escalonamento. Todos aqueles que desejarem retornar
às aulas presenciais poderão fazê-lo.
● Para os Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino
Médio, haverá escalonamento, de acordo com a descrição do item 5.
5. Como será o escalonamento dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao
9º ano) e do Ensino Médio? Os alunos serão organizados em dois grupos, que
poderão vir às aulas presenciais em semanas alternadas. Assim, cada grupo virá à
aula presencial em uma semana completa, de segunda a sexta, e participará das
aulas remotas transmitidas simultaneamente na semana seguinte, também de
segunda a sexta. A organização dos grupos será feita pela Coordenação de Etapa e
disponibilizada no Classroom dos conselheiros e também nos grupos de
WhatsApp.
6. Os alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio poderão optar por seguir
em modalidade remota? Sim, as aulas remotas serão mantidas para aqueles que
precisarem ou desejarem.
7. 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/ProtocoloProtecaoeCuidadoDaVidaV3.pdf
8. Os portões de acesso que estavam em vigência no início do ano letivo serão
mantidos? Sim, manteremos o local de entrada e saída nos mesmos portões nos
quais os alunos já estavam habituados, conforme descrição a seguir:

Turno da Manhã - Entrada e Saída
Série

Acesso

Horário de entrada

Horário de saída

Turno Integral

Acesso 1

A partir de
7h15min

-

Programa Bilíngue

Acesso 1

10h

-

Educação Infantil e
Anos Iniciais do Ensino
Fundamental (1º ao 5º
ano)

Acesso 3

7h30min

11h55min

Anos Finais do Ensino
Fundamental (6º ao 9º
ano)

11h55min (6º ao 8º)
Acesso 4

7h30min

Ensino Médio

Acesso 5

7h30min

12h45min (9º ano)
12h45min

Turno da Tarde - Entrada e Saída
Série
Educação Infantil
(Níveis 1, 2 e 3)

Acesso

Horário de entrada

Horário de saída
17h15min - Níveis 1 e 2

Acesso 4

13h15min

17h20min - Nível 3
17h30min - 1º ano

1º e 3º ano

Acesso 3

13h15min

2º ano

Acesso 6

13h15min

17h25min - 2º ano

4º ano

Acesso 5

13h15min

17h30min - 4º ano

17h40min - 3º ano

17h30min - 5º ano
5º, 6º e 7º ano

Ensino Médio

Acesso 2

13h15min

Acesso 5

14h05min

Acesso 3

-

17h40min - 6º e 7º ano
18h30min

9. Haverá horário diferenciado para o processo de adaptação da Educação
Infantil? Não haverá horários reduzidos. Se houver necessidade, o Serviço de
Psicologia fará os ajustes caso a caso, respeitando o ritmo de cada criança.
10. Os Cursos Livres poderão voltar a operar presencialmente? Sim. Entre em
contato com os responsáveis pelo Curso Livre pretendido para maiores
informações.
11. O restaurante estará atendendo os alunos? Sim, a compra de lanches poderá
ser feita via aplicativo Nutrebem ou diretamente com as funcionárias, que passam
de sala em sala.
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

