CIRCULAR Nº 30/21
Assunto: Volta às Aulas Presenciais sem Escalonamento
Público-alvo: Responsáveis pelos alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e
Ensino Médio
Data de envio: 12/08/2021
Estimados pais/responsáveis!
Gostaríamos de informar que, conforme o DECRETO Nº 56.025, de 9 DE AGOSTO DE
2021, houve alteração em relação ao distanciamento físico. De acordo com a nova exigência,
deve-se respeitar “distanciamento físico mínimo de 1 (um) metro entre pessoas em ambientes
fechados, desde que seja mantida a ventilação natural cruzada e que o uso obrigatório de
máscara de proteção facial seja supervisionado.” Como nossas salas de aula são amplas e com
metragem suficiente capaz de comportar o número total de alunos de cada turma, garantindo o
distanciamento mínimo permitido entre os mesmos, conforme o decreto citado anteriormente, a
partir de amanhã, dia 13 de agosto, todos os alunos poderão frequentar as aulas,
presencialmente, todos os dias. A partir desta data, não teremos mais escalonamento.
Sabemos que cada família tem a liberdade de tomar a decisão que julgar mais adequada
para a sua realidade, optando pelo retorno ou não à presencialidade.
Para efeito de organização, pedimos àquelas famílias cujos filhos permanecerão,
exclusivamente, na modalidade remota que informem à Coordenação de Etapa até o dia 18 de
agosto, pelos emails (wanise@colegiodomfeliciano.com.br – 6º e 7º ano ou
silvana@colegiodomfeliciano.com.br – 8º e 9º ano do EFII e Ensino Médio).
Achamos importante refletir que estar na sala de aula, trocar experiências, conviver com seus
pares, na fase de desenvolvimento em que nossos alunos se encontram, é fundamental para seu
crescimento de modo geral. Além disso, crianças e adolescentes precisam de rotina, precisam de
constância, logo, solicitamos aos responsáveis cujos alunos estão vindo presencialmente, mas
não mantêm uma frequência linear, que reflitam sobre isso junto a seus filhos a fim de que os
mesmos tenham presença constante nas aulas a partir de então.
Importa ressaltar que todos os demais protocolos de segurança exigidos seguem sendo
adotados: uso de máscara obrigatório, aferição de temperatura, higienização das mãos com
álcool em gel, tapete higienizador em todos os acessos ao colégio, entre outros.
Felizes por podermos receber todos os nossos alunos presencialmente todos os dias,
colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas.
Atenciosamente
Ir. Jane Segaspini
Diretora

