
 
 

 

Janeiro de 2021. 

 

“Filho, não se esqueça dos meus ensinamentos; lembre-se sempre dos meus 

conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de 

sucesso.” (Prov. 3:1 e 2) 

 

Prezados Pais e Responsáveis, 

 

Estamos iniciando um novo ano letivo.  

Em 2020 vivemos um momento único, diferente e cheio de adaptações.  

Nos adaptamos a este momento. Aumentamos nossa Rede de Internet em 

todas as unidades, câmeras e computador em cada sala, além de suporte 

contínuo de nossa equipe de TI. 

As aulas on-line foram importantes no primeiro momento e, também, a única 

estratégia possível para aproximar alunos e professores e garantir a 

continuidade do conhecimento. 

 

01- REUNIÃO DE PAIS E MESTRES / ENTREGA DE MATERIAIS 

(Educação Infantil e 1º ano ao 5º ano). 

 

• DIA: 26/01/2021 

• LOCAL: YOU TUBE 

• LINKS: EI e FI - 18h 

                          https://youtu.be/0Snn9dhf-Rg 

 

                          FII e Médio - 19h 

                          https://youtu.be/wXqDH7coh6A 

• HORÁRIOS:  

 

HORA TURMAS manhã e tarde 

18h Educação Infantil e Fundamental I (1º ano ao 5º ano 

19h Fundamental II (6º ano ao 9º ano) e Ensino Médio. 

 

A entrega de materiais deverá ser feita no colégio no período da manhã para 

os alunos das turmas da manhã e a tarde para os alunos das turmas da tarde. 

 

02- VOLTA ÀS AULAS 

 

No dia 27/01 retornaremos às aulas. 

 

https://youtu.be/0Snn9dhf-Rg
https://youtu.be/wXqDH7coh6A


 

• Para garantirmos um acolhimento adequado aos nossos alunos da 

Educação Infantil começaremos com o ACOLHIMENTO 

PRESENCIAL. 

• Para as demais turmas iniciaremos de forma híbrida, porém 

obedecendo a seguinte escala de retorno presencial (facultativo): 

 

TURMAS DIA 

1º ano 27/01 

2º ano 27/01 

3º ano 28/01 

4º ano 28/01 

5º ano 29/01 

 

 

 

Os alunos do 6º ano ao 9º ano e E.M. terão nos dias 27, 28 e 29 de janeiro as 

aulas de forma on-line para acolhimento, apresentação da sistemática de 

trabalho e retomada de conteúdo. 

 

• DIA 01/02: 6º ano ao 9º ano e E.M. – Início das aulas de forma 

híbrida (facultativo). 

 

03- PESQUISA 

 

 Solicitamos que o responsável preencha a pesquisa abaixo referente a 

participação do aluno nas aulas presenciais: 

 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d5nK8CJBl0mK3f37Y250vZkA

f71aewxNpbSE4fpmXSBUNDM0M1IzNFVFR0c4UTk4UDVMSDQxQk4zWS4u 

 

*Lembramos que mesmo após o retorno do oferecimento do serviço presencial os pais 

que não se sentirem confortáveis com o retorno de seus filhos poderão continuar 

frequentando as aulas online, pois adotaremos o modelo híbrido. 

 

Nossa equipe pedagógica e equipe de apoio está preparada para receber você e claro, seu 

filho com todo cuidado e proteção. 

HORÁRIO ESCOLAR 

TURMA MANHÃ TARDE TARDE 6ª FEIRA 

Ed. Infantil 7h -11h15 13h -17h25 13h -16h30 

1º ao 5º ano 7h -11h25 13h -17h35 13h -16h30 

6º ao 9º ano 7h -11h50 12h45 -17h45 12h45 -17h 

E. M.  7h -12h35 12h45 -18h30 12h -17h 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d5nK8CJBl0mK3f37Y250vZkAf71aewxNpbSE4fpmXSBUNDM0M1IzNFVFR0c4UTk4UDVMSDQxQk4zWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d5nK8CJBl0mK3f37Y250vZkAf71aewxNpbSE4fpmXSBUNDM0M1IzNFVFR0c4UTk4UDVMSDQxQk4zWS4u


 
 

• Seu filho deverá trazer de casa a própria garrafinha de água. 

• Seguiremos o mapa e as cores das fases determinado pelas autoridades. 

 

Sempre à disposição. 

 

Equipe Administrativa 

 

 


