
 

 
 
 

Anápolis, 24 de janeiro de 2021. 
 

Agenda da Reunião de Pais 
 
Senhores Pais e Responsáveis 
 
  Esperamos que todos estejam bem.  Estamos muito contentes pelo retorno das aulas, 
ainda não é da forma como estávamos acostumados a trabalhar, mas temos a convicção 
de que tudo irá se ajustar ao longo deste ano. 
  Algumas informações se fazem necessárias para o bom andamento do início das aulas 
deste ano letivo de 2021: 
 

A)  Reunião Geral de Pais:  

• Primeiro momento: Apresentação da equipe administrativa, orientações gerais e como 

a escola irá trabalhar de acordo com o protocolo expedido pelos órgãos municipais 

competentes. 

• Segundo momento: Reunião com a professora regente, na qual ela passará uma agenda 

com os pais de como será o seu trabalho com os alunos durante o ano letivo em curso. 

• Obs.: As turmas de 6° ano ao 9° ano não terão este segundo momento da reunião. 

 

B) Equipe Administrativa 2021 

Diretor: Prof. Alfredo Ferreira 
Vice Diretor: Estevão Nogueira dos Santos 
Tesoureira: Sra. Pricilla Resende Ferreira 
Coordenadora Pedagógica: Myrna C. Godoflite Ferreira 
Orientadora Educacional: Lilian Navarro do Nascimento 
Capelania: Pr. Renan de Abreu. 
 

C) Primeiros dias de aulas: 

• 25/01 – Início das aulas de 6° ao 9°ano 

            - Entrega dos materiais das turmas de Ed. Infantil ao 5° ano para a professora (No 

horário de aulas do aluno). 

      *    26/01 – Início das aulas das turmas da Ed. Infantil ao 5° ano. 
 
      D) Como ocorrerão as aulas para ficarmos de acordo com o protocolo da Educação 
Municipal de volta às aulas presenciais? 
         a) Aulas Presenciais:  Aulas em sistema de rodízio, conforme protocolo municipal 
com 30% da capacidade de cada sala. 
         b) Aulas de forma remota: Será utilizada a plataforma E-Class e forma digital. 
 
* Aulas zoom Ed. Infantil ao 5° ano: 
* Ocorrerá todos os dias para o grupo de alunos que não está presencial.  Será enviado 
um link com os horários destas aulas (45min/por dia). 



 

 
 
 
* Aulas zoom 6° ao 9° ano: 
Início: 1ª semana de fevereiro, disciplinas: 

 ➢ Português  

➢ Matemática  

➢ Ciências  

➢ História e Geografia (Com revezamento semanal) 
 • As aulas serão intercaladas – Zoom/E-class Obs.: Os alunos terão a mesma quantidade 
de aulas em plataformas digitais (Zoom/E-class) 
 • De 25 a 30 de janeiro os alunos que não estiverem presencial poderão acessar as 
atividades na plataforma e-class. 
 • As aulas via zoom não serão aplicadas pelo professor da turma. 
 • O planejamento/conteúdo será o mesmo usado em sala de aula. 
 • As famílias que optarem por aulas via zoom deverão acompanhar os filhos para que 
cumpram os horários de aulas estipuladas, evitando o registro de faltas. Obs.: Classe de 
nivelamento - Será no contraturno. Com início pré-agendado para a 3ª semana de 
fevereiro. O professor poderá não ser o mesmo da turma, uma vez que as turmas serão 
agrupadas por área e não por escola. Disciplina: Inicialmente – Português e Matemática. 
 

E) Alguma Orientações Gerais: 

• Precisamos evitar aglomerações nos portões de entrada e adjacências da Escola. 

• Não será permitida a entrada de pais na escola. 

• Os alunos deverão trazer seu próprio squeeze para escola a fim de que tenham acesso 

à água. 

• Alunos com febre, sintomas de covid-19 ou com alguém da casa com covid não deverá 

vir à escola e a escola precisa ser notificada (deve ficar afastado por 10 dias das aulas 

presenciais). 

• Se 2 ou mais alunos da mesma sala contraírem covid as aulas presenciais desta turma 

serão suspensas por até 14 dias. 

 
 
 
Alfredo Ferreira 
        Diretor 

 

 


