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Prezadas famílias de 1º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

A volta à escola, após um longo período de distanciamento social, é um momento aguardado por toda a 
comunidade escolar. Para que possamos retomar as atividades presenciais, respeitando os protocolos de 
segurança e cuidado com a saúde de todos, algumas combinações são necessárias. 

As orientações gerais sobre as medidas de prevenção adotadas pela instituição estão descritas no Guia do 
Programa de Prevenção e Combate ao Coronavírus. É fundamental que todas as famílias leiam 
atentamente as orientações. Vivenciamos um tempo de cuidados, e a mitigação dos riscos de contágio é 
um compromisso de todos.  

Salientamos que o retorno ocorrerá de forma gradativa e escalonada. Para a realização do novo modelo, 
utilizaremos alguns princípios e práticas do ensino híbrido. Nos tópicos abaixo, seguem as orientações 
pedagógicas e operacionais para este novo momento. 

 

- MODALIDADE PRESENCIAL 
 
Os estudantes que retornarem às aulas presenciais poderão participar das aulas de segunda à sexta-feira. 
Não haverá necessidade de divisão de grupos para essa modalidade. Para que seja cumprido o 
distanciamento mínimo de 1,5m, as turmas foram realocadas em salas maiores, no 3º andar do Prédio A. 
 
A retomada será feita de forma gradativa, e as turmas de 1o ano estarão completas a partir de quarta-feira, 
dia 21 de outubro. O horário de cada turma será fixo e os cinco períodos diários contemplarão todos os 
componentes curriculares. Abaixo, segue a proposta de calendário para o retorno: 

19/10  
segunda-feira 

20/10 
terça-feira 

21/10 
quarta-feira 

22/10 
quinta-feira 

23/10 
sexta-feira 

1º ANO 

GRUPO A 

1ºANO 

GRUPO B 

1º ANO 

TODOS 

1º ANO 

TODOS 

1º ANO 

TODOS 

 
- Entrada e saída dos estudantes 

Com o objetivo de evitar aglomerações e atendendo à orientação dos decretos publicados, o acesso à 
escola será restrito aos estudantes e aos educadores. A orientação é de que apenas um adulto acompanhe 
os estudantes até a escola, restringindo-se, assim, a circulação das famílias e dos responsáveis até a porta 
de entrada do Prédio B ou a antessala das catracas, conforme o protocolo de cada recepção. No caso dos 

http://colegiofarroupilha.com.br/arquivos/guia_programadeprevencaoocoronavirus.pdf
http://colegiofarroupilha.com.br/arquivos/guia_programadeprevencaoocoronavirus.pdf
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estudantes de Anos Iniciais, não haverá formação de filas na área coberta. Um grupo de educadores ficará 
responsável por encaminhá-los diretamente para as suas respectivas salas de aula. 

Para a entrada e a saída dos estudantes, com o objetivo de reduzir a circulação de pessoas, foram feitas 
adaptações, conforme mostra a tabela abaixo:  

 

MANHÃ TARDE 

ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA 

7h30 11h45 13h30 17h45 

 

A entrada e a saída deverão acontecer pelo Prédio B |Acesso 2 (Recepção Administrativa). Ressaltamos a 
importância de que todos sigam os horários estabelecidos para cada ano, lembrando que o serviço de 
Recreação não será oferecido durante o período de pandemia.   

- Blocos de atividades 

Os estudantes que estiverem em aula presencial receberão, ao longo da semana, as folhas impressas com 
as atividades para execução em aula. 

 
MODALIDADE REMOTA 

Na modalidade remota, os estudantes serão reagrupados em uma turma específica para que o processo de 
estudos domiciliares seja acompanhado por uma professora alfabetizadora da escola. As aulas continuarão 
on-line para o grupo que optar pelo ensino remoto. A informação sobre a organização dos grupos será 
disponibilizada em breve, pela professora da turma, no Google Sala de Aula. 

- Avaliações e sondagens 

Durante as atividades avaliativas e as sondagens, os estudantes deverão permanecer com as câmeras 
abertas e utilizar, preferencialmente, notebook ou computador de mesa, a fim de garantir a transmissão da 
imagem. A não observância desse item poderá interferir no resultado do processo avaliativo. As tarefas 
deverão ser postadas no Google Classroom, nas datas determinadas pelos professores. 

- Blocos de Atividades 
 
Nas sextas-feiras, até às 18h, os blocos completos da semana seguinte estarão disponibilizados no 
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Classroom de cada turma, facilitando, assim, o acesso de todos, em especial o dos estudantes do grupo de 
risco e/ou dos que as famílias optaram por não retornar ao ensino presencial. 

As famílias dos estudantes que permanecerem exclusivamente no modo on-line e desejarem os blocos 
impressos deverão formalizar o seu pedido, uma única vez, por meio do e-mail 
leticia.aquino@colegiofarroupilha.com.br. A retirada estará liberada nas sextas-feiras, das 7h30 às 12h10 e 
das 13h30 às 18h10, na Recepção Administrativa do Colégio. 
 
Estamos felizes com o retorno das aulas presenciais. Sabemos que será um momento de cuidado e 
adaptação, no qual novos desafios serão vivenciados por todos. O apoio e a parceria das famílias serão 
fundamentais para que possamos, juntos, continuar firmes no compromisso de formar cidadãos 
competentes, éticos e globais. 

Atenciosamente, 
 

 

Letícia Nunes 
Coordenadora de Ensino dos Anos Iniciais 

Marícia Ferri 
Diretora Pedagógica 

 

 


