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Atibaia, 03 de fevereiro de 2.021. 

Circular nº 03/2021 

Assuntos: 1. Retorno das Aulas Presenciais 

                 2. Apostilas 

                 3. Alteração no Calendário Escolar (Carnaval) 

                

“Saliente-se que o retorno às aulas presenciais em um ambiente seguro é de extrema importância 

para a saúde de crianças e adolescentes. E, para atingir este objetivo, há exigências estruturais, 

higiênicas, sanitárias e comportamentais que necessitam ser planejadas e implantadas nas escolas” 

      Sociedade Brasileira de Pediatria 

 

Srs. Pais ou Responsáveis 

 

1. Retorno das Aulas Presenciais  

 

            No dia 08/02, retomaremos as aulas presenciais, respeitando a porcentagem autorizada pelos 

órgãos competentes, trabalhando no sistema hibrido.  

 Para um retorno seguro é extremamente necessário que haja cooperação, compreensão, 

parceria e responsabilidade de todos; seguindo efetivamente o protocolo de retomada das aulas em 

anexo. 

 

 Reforçamos que: 

 

- O aluno deverá comparecer ao Colégio somente nos dias determinados, respeitando a lista 

enviada. 

 

-  O aluno necessitar de aulas de apoio/reforço, deverá entrar em contato com a Coordenação para 

agendar o dia e horário. 

 

- Cumprir rigorosamente o horário de entrada e saída. 

 

- Não realizar aglomerações em frente ao Colégio, principalmente no horário de entrada e saída. 

 

- Orientar os alunos constantemente para que respeitem as marcações de isolamento, utilizem 

máscara e não tenham contato físico com os colegas. 

 

- Ao chegar o aluno deve encaminhar-se direto para sua sala, sentar-se no lugar determinado e 

aguardar o início da aula. 

 

- Havendo suspeita ou confirmação de COVID-19 do aluno ou de alguém de seu convívio, o 

Colégio deverá ser imediatamente comunicado.  

 

- O aluno não deve comparecer ao Colégio, se estiver apresentando qualquer enfermidade, 

mesmo que não seja COVID-19. 
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- Durante o período de permanência no Colégio, o aluno que apresentar enfermidades, será isolado e 

o responsável após ser comunicado deverá buscá-lo imediatamente. 

 

- O aluno deverá trazer sua garrafa para água e uma máscara reserva para troca após o intervalo. 

 

HORÁRIO DE ENTRADA/ SAÍDA: 

 

 - Período da manhã: 

ENTRADA  

- Ensino Médio: das 7h às 7h10 (portão principal)  

- 5ºB, 6ºA, 7ºA, 7ºC: das 7h20 às 7h30 (portão principal) 

- 8ºA, 8ºC, 9ºA, 9ºC: das 7h10 às 7h20 (portão principal) 

 

SAÍDA 

- Ensino Médio: das 12h30h às 12h40 (portão do campo) 

- 5ºB, 6ºA, 7ºA, 7ºC: das 12h às 12h15 (portão principal) 

- 8ºA, 8ºC, 9ºA, 9ºC: das 12h às 12h15 (portão do campo)  

 

 

- Período da tarde: 

ENTRADA  

- Jardim, Pré, 1ºA, 2ºA e 2ºB – 12h40 às 12h50 (portão principal)  

- 3ºA, 4ºA, 4ºB, 5ºA – 12h50 às 13h (portão principal) 

- 6ºA, 6ºB, 7ºB, 8ºB, 9ºB – 12h50 às 13h (portão campo) 

 

SAÍDA: 

- Jardim, Pré, 1ºA, 2ºA e 2ºB – 17h às 17h15 (portão principal)  

- 3ºA, 4ºA, 4ºB, 5ºA – 17h15 às 17h30 (portão principal) 

- 6ºA, 6ºB, 7ºB, 8ºB, 9ºB – 17h15 às 17h30 (portão campo) 

 

            A lista com os nomes dos alunos que farão o rodízio semanal será encaminhada amanhã nos 

grupos gerais de WhatsApp. 

 

 Para os alunos que optaram por permanecer online, seguirão no mesmo formato da semana 

de 01/02 a 05/02: 

- 5 min para acesso a aula 

- 20 min explicação do professor (via Zoom) 

- 20 min resolução de exercícios 

- 5 min finalização da aula/ envio da gravação da explicação 

 

2. Apostilas 

 

            Solicitamos aos responsáveis pelos alunos que não encomendaram as Apostilas 2021, 

providenciar com a máxima urgência. 
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3. Alteração no Calendário Escolar (Carnaval) 

 

            De acordo com a orientação da Diretoria de Ensino de Bragança Paulista, foi alterado o 

nosso Calendário Escolar. 

            Na semana do dia 15 até 19/02 haverá aula normal. 

            De 11 a 15/10 alterada para recesso escolar, não haverá aula nestes dias. 

 

 

Esperamos que tudo corra bem e que logo possamos ter 100% dos nossos alunos 

presencialmente. 

Desejamos a todos um excelente retorno! 

  

 

A Coordenação 
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