Comunicado 011/2021
Mudanças no grupo de rodízio
Campinas, 25 de janeiro de 2021

Prezados pais e responsáveis,
Estamos felizes por iniciarmos um novo ano letivo e recebermos nossos alunos. É importante
lembrar que continuamos em uma organização de exceção, com restrições relacionadas à
situação de pandemia. Com o prolongamento desse cenário, entendemos que todos têm muitos
anseios, demandas e necessidades, mas é imprescindível pensar em soluções coletivas, além de
respeitar as determinações das autoridades, o planejamento e a organização da escola.
As turmas de 2020 foram mantidas cuidadosamente na esperança de que, gradativamente,

possamos receber um número maior de alunos no presencial para que todos tenham a
oportunidade de desfrutar ainda mais a convivência escolar.
Precisamos respeitar algumas regras importantes na organização das turmas como: o resultado
da pesquisa realizada com as famílias; o distanciamento obrigatório de 1,5 m aplicado no espaço
físico das salas do colégio; e o respeito à fase laranja da classificação sanitária de Campinas, que
estabelece apenas 35% dos alunos no presencial. Uma nova reavaliação de fase está agendada
para o dia 08/02, podendo mudar novamente toda essa situação.
Respeitando esses critérios, organizamos os grupos de rodízio por ordem alfabética,
considerando os irmãos. No entanto, por termos salas com 2 e 3 grupos, esse sincronismo foi
dificultado. Ao atendermos irmãos em alguns grupos de rodízio, a ordem alfabética fica alterada.
Nesse momento, é necessário que todos respeitem essa organização para que possamos iniciar
as aulas com tranquilidade e segurança. A alteração dessa disposição gera conflitos relacionados
aos critérios e ao funcionamento da escola. É importante ressaltar que a mudança de 4 ou 5
alunos impacta em 1% no percentual geral, colocando em risco o respeito ao critério de 35%
estabelecido.
Estamos analisando, caso a caso, as solicitações de ajustes nos grupos de rodízio com atenção e
cuidado, mas não conseguiremos fazer as alterações solicitadas imediatamente. As mudanças

possíveis serão efetivadas nas próximas semanas pela equipe pedagógica. Os irmãos serão
atendidos prioritariamente e os demais na medida do possível.
Agradecemos a compreensão de todos.
Equipe Pedagógica

