
Comunicado 101/2021
Aulas presenciais sem rodízio

Campinas, 13 de agosto de 2021

Caros responsáveis e familiares,

Esperamos que todos estejam bem e com saúde.

Estamos felizes em poder retomar as aulas presenciais com todos os nossos
alunos, depois de um longo período com aulas remotas ou híbridas. Essa
experiência demonstrou a importância da convivência escolar para o
desenvolvimento pedagógico, mas principalmente para o desenvolvimento
socioemocional de nossas crianças e jovens.

Iniciamos o segundo semestre ainda de forma cautelosa, no sistema de rodízio nas
duas primeiras semanas de agosto, para evitarmos possível contaminação do
ambiente escolar após o retorno das férias. Esta medida foi importante para a
retomada dos protocolos e da rotina escolar.

Para que a retomada com todos os alunos seja tranquila e duradoura, ressaltamos a
importância da responsabilidade compartilhada: cuidado consigo, com o outro e
com o coletivo, redobrando a atenção com a saúde e a segurança de todos no
ambiente escolar.

Contamos com a colaboração das famílias priorizando a escola como principal
atividade a ser preservada.

1. Organização da escola a partir do dia 16/08

A escola continuará seguindo os critérios estabelecidos pelas autoridades
municipais e estaduais. Com os critérios em vigor, atenderemos todos os alunos
cujas famílias aderiram às aulas presenciais. No momento, estamos com opção
para as aulas presenciais de 91% dos alunos do matutino e 96% no vespertino.
Critérios atuais:

● Distanciamento obrigatório de 1 metro aplicado no espaço físico das
salas.

● As atividades pedagógicas estarão em conformidade e de acordo com a
capacidade física do colégio;

● Os protocolos de biossegurança pertinentes à limpeza e higienização das
superfícies e ambientes permanecem os mesmos, assim como as medidas
de higiene pessoal;

● Uso obrigatório de máscara;
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● Manutenção dos ambientes ventilados;

2. Aulas remotas

● A partir de segunda-feira, 16/08, apenas os alunos cujos responsáveis
enviaram atestado médico ou preencheram o formulário e deram ciência na
declaração de responsabilidade e compromisso terão acesso às aulas
on-line. Portanto, as famílias que optarem por manter os filhos somente nas
aulas remotas devem preencher o formulário. Clique aqui para acessar o
formulário.

● As novas mudanças de status do on-line para o presencial serão atendidas a
partir de 01/09. A família deve informar à Orientadora Educacional do
segmento.

● Alunos em quarentena, impossibilitados de frequentar o ambiente escolar em
decorrência do Covid-19, serão autorizados temporariamente a participar das
aulas on-line.

3. Orientações gerais

● Os alunos que estiverem com sintomas de covid-19 ou tiveram contato
com pessoas contaminadas devem cumprir quarentena, permanecendo em
casa. Solicitamos que, sempre que possível, façam o teste para um melhor
diagnóstico e uma informação mais correta e segura.

● Todos os casos de covid-19 serão comunicados para a Devisa-Departamento
de Vigilância em Saúde que orienta sobre as medidas necessárias. Os casos
serão comunicados ao público envolvido, depois de serem devidamente
avaliados e confirmados. O afastamento da turma vai depender da análise e
existência da quebra de barreiras sanitárias (uso de máscara,
distanciamento-tempo de contato e ventilação do ambiente).

● A permanência de alunos no contraperíodo será autorizada desde que tenha
uma atividade presencial planejada e supervisionada.

● O uso da cantina está liberado, porém sugerimos que os alunos tragam seus
próprios lanches para evitar filas e aglomerações. O restaurante permanece
restrito aos alunos com atividades presenciais previstas.

● Solicitamos especial colaboração das famílias com o trânsito no entorno do
Colégio e na área de embarque e desembarque. O drive thru não deve ser
utilizado como estacionamento. As orientações dos nossos funcionários
devem ser respeitadas.

2
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● A entrada e a saída dos alunos continuarão distribuídas entre as distintas
portarias, de acordo com o segmento e em horários escalonados. Não será
permitido o acesso de acompanhantes, pais ou responsáveis na área interna
do colégio.

● O uso do uniforme é obrigatório todos os dias e constitui uma importante
norma que visa a segurança de todos os alunos. Diariamente, o aluno
deverá comparecer ao Colégio trajando adequadamente, camiseta, agasalho
e calça, bermuda ou saia/shorts do uniforme.

4. Orientações dos segmentos:

● Educação Infantil e 1º Ano
● Ensino Fundamental I  (2º ao 5º ano)
● Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Contamos com a colaboração de todos para que a organização planejada atenda às
necessidades coletivas e mantenha o ambiente seguro e tranquilo para todos.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Cordialmente,

Equipe Pedagógica
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