
 
 

Circular 01 

 

Viamão, 19 de fevereiro 2021. 

 

 

Prezados Pais e responsáveis,  

 

Que alegria receber vossos filhos; encheu nosso Colégio de vida, ainda que, parte deles no 

modo remoto,  e outros no modo presencial, o quê nos faz gratos a Deus. 

Considerando o formato híbrido de educação, temos a tarefa de planejar, organizar, avaliar e 

ajustar o andamento das atividades do ano letivo; de forma que a cada quinzena  enviaremos  circular, 

por e-mail  a todos,  com orientações importantes de nossa unidade escolar,  bem como dos protocolos 

de higiene e segurança adotados pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e do Governo 

Municipal de Viamão . Verifique sua caixa de e-mail regularmente. 

 

Abaixo, temos alguns esclarecimentos sobre o Sistema Híbrido de Ensino, e informações 

referentes à organização de nossa escola : 

 

• Alguns pais estão pedindo para que o filho não tenha revezamento e frequente a escola toda 

semana. Neste momento, não há a possibilidade de atendimento a todos os alunos simultaneamente, 

uma vez que existem protocolos a serem seguidos , motivo pelo qual  o rodízio está sendo adotado. 

Utilizando o princípio de igualdade, não atender a necessidade de uma família em detrimento de 

outra, contamos com  a compreensão e respeito  a todos os pais e responsáveis , devido ao momento 

pandêmico que estamos vivendo. As o plano de contingência de nossa escola está em constante 

revisão, e alinhamento com os órgãos competentes. 

 

• Antes do início do ano letivo , foi disponibilizada pesquisa, via e-mail e WhathsApp , para 

sabermos se os alunos optariam pelo modelo presencial (com o sistema de rodízio )  , ou somente on-

line! Após o resultado , traçamos as estratégias  com base na  aferição,  respeitando a vontade e 

disponibilidade de cada um, dentro do universo possível, e podemos afirmar que o esforço foi para 

atender cada particularidade das famílias.  Desta forma, aqueles que optaram pelo sistema remoto 

devem continuar, sob pena comprometer o planejamento e execução das atividades estudantis frente  

ao plano de contingência .Para a mudança do sistema escolhido, é necessária prévia comunicação com 

a Direção da escola, com prazo mínimo de três ( 3 ) dias de antecedência . Esse prazo é necessário para 

a reorganização e planejamento da escola. Salienta-se que em caso de qualquer sintoma relacionado 

á SARS  COVID – 19 , o responsável pelo aluno ( a )  deve comunicar à escola; lembrando que os 

profissionais também estão capacitados para identificação de eventuais sintomas, seguindo os 

protocolos definidos pelo  Ministério da Saúde, tais como , aferição de temperatura e sintomas.  

Qualquer mudança de modalidade de ensino deverá seguir o já acordado  em reunião de pais.  

 

  

• Desde o início das atividades letivas , não foi identificado nenhum aluno ou profissional com 

suspeita de contaminação . Dois casos suspeitos,  fora da escola , foram identificados pelos pais e /ou 

responsáveis , sendo isolados em casa  Para continuação dos bons resultados  obtidos até aqui , toda 

colaboração é necessária . Por isso, para continuarmos nossa caminhada com total segurança, 

contamos com o apoio de cada família!  



 

• Quanto ao decreto do Estado em relação a 50% da capacidade, nós já estamos trabalhando com o 

distanciamento de 1m50cm. 

• As aulas serão gravadas e postadas no E-class somente até a turma do 5º ano. Os alunos do 6º até 

9ºano e Ens.Médio não serão gravadas! Se caso o aluno perder a aula não terá como recuperar. 

Quem fica on-line precisa abrir a câmera e interagir com o professor quando necessário. 

 

• Alunos novos precisam fazer o cadastro do login no site de nosso Colégio, para  ter  acesso a plataforma 

do E-class, caso tenha dificuldade procure a secretaria de nosso Colégio. 

 

• Aproveitando, nessa semana já iniciamos o teste diagnóstico com as turmas do 1º e 2º ano, logo as 

outras turmas também farão via a plataforma CPB o teste diagnóstico. 

 

• Aproveitamos para lembrar que dia 23/02, faremos a reunião de pais, será de forma on-line, com as 

turmas do 1º ao 5º ano, juntamente com a professora regente. 

 

• Lembramos também que a lista dos grupos, calendários, link das aulas se encontram em nosso site. 

 

Os profissionais estão em constante adaptação, devido às constantes mudanças; neste quisito 

contamos com o apoio e dedicação de todos, pois todos são atores nesse processo. 

 

Forte abraço e votos sinceros saúde e paz. 

 

Atenciosamente. 

Marilane Barcelos Pereira  

 


