CIRCULAR Nº 20/21
Assunto: Funcionamento das aulas a partir de junho
Público-alvo: Responsáveis pelo 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental
Data de envio: 25/05/2021
Estimados Pais/Responsáveis!
Estamos aproximando-nos do final do primeiro trimestre. Durante esses três meses,
começamos com aulas presenciais, voltamos às aulas exclusivamente remotas, retornamos
novamente ao presencial combinado com o remoto. Todo esse movimento desafiou a todos,
família e escola. Os professores, principalmente, seguem reinventando-se, especialmente no
que tange à docência simultânea a alunos que permanecem em modalidades diferenciadas.
Após a vivência deste trimestre, acumulamos experiências que nos possibilitam, hoje, definir
algumas diretrizes que tornarão o segundo trimestre ainda mais tranquilo e organizado.
Vimos percebendo que está havendo oscilação entre as modalidades presencial e
remota para o mesmo aluno. Tratando-se de crianças, entendemos que tal oscilação é
prejudicial ao seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Além disso, estar ora no Colégio
ora em casa, em contexto aula, dificulta a formação da rotina de estudos, uma vez que a
aprendizagem requer hábitos, e hábitos exigem constância para se consolidarem.
Além disso, o professor organiza seu planejamento prevendo um cenário de aula. Ele
sabe quem são os alunos que têm frequentado o presencial; sabe quem são os que
permanecem em modalidade remota. Alterações constantes e abruptas neste cenário
dificultam também o planejamento do professor.
Assim, queremos organizar o segundo trimestre, que inicia no dia 01/06, da seguinte
forma:
1. Estamos encaminhando um formulário em que a família deverá optar pela
modalidade que seu filho terá aulas neste trimestre: presencial ou remota.
● Link
para
preenchimento
do
formulário:
https://forms.gle/2ZerM9z5yWgSXfxb7
● Prazo para preenchimento: até 31/05
2. Caso o aluno esteja em modalidade remota e a família deseje retorno à
presencial, precisará comunicar a intenção de retorno, por e-mail, até a
quinta-feira da semana anterior ao retorno. Esse contato deverá ser feito com
a Coordenação de Etapa.
3. Conforme consta em nosso Protocolo “Proteção e Cuidado da Vida”, os
alunos não devem frequentar as aulas presenciais diante de sintomas gripais
que possam estar vinculados ao coronavírus. Assim, caso o aluno esteja em
modalidade presencial e precise retornar à remota por motivo de doença,
suspeita de COVID do aluno ou de alguém da família, essa necessidade
precisa ser informada também à Coordenação de Etapa, para que seja
organizada a aula remota. É importante mencionar que algumas turmas não

têm mais alunos nessa modalidade e, portanto, os professores já não
programam aulas simultâneas para as referidas turmas, o que reforça a
necessidade dessa comunicação.
4. Frisamos a necessidade de manter constância nas escolhas, evitando ao
máximo idas e vindas entre as modalidades presencial e remota. Reiteramos,
ainda, que priorizem, na medida do possível, o presencial, pois a convivência
entre os pares é fundamental para o desenvolvimento infantil.
Evidentemente, crianças que requeiram atenção especial, principalmente por
motivo de doença, poderão manter-se em casa, acompanhando as aulas via
Meet.
5. O e-mail da Coordenação de Etapa do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental é
: daniela@colegiodomfeliciano.com.br
Estamos certos de que, com esses pequenos ajustes, poderemos dar ainda mais
qualidade às aulas e condições para que os professores possam organizar, com maior
exatidão, os seus planejamentos, contemplando a realidade da sua turma.
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Irmã Jane Segaspini
Diretora

