
 

RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 

Senhores pais, 

Retornaremos com as aulas presenciais no dia 19 de Outubro.  

As aulas serão transmitidas em tempo real pelo TEAMS, então, os alunos que estarão em casa, 

assistirão a mesma aula dos alunos que estarão presencialmente no colégio. 

Protocolos: 

• A limpeza da escola sempre foi nosso “ponto forte”, agora vamos intensificar com produtos 

específicos recomendados, bem como a sanitização e desinfecção exigida pelo protocolo de 

saúde. 

• A escola está sinalizada com acessos de entrada e saída, lugares demarcados, obedecendo o 

distanciamento;  

• Uso obrigatório de máscaras. Os alunos deverão trazer máscara extra para troca; 

• Deverão trazer lanche e sua própria garrafa de água (que poderá ser abastecida, se necessário, 

nos bebedouros que estarão devidamente higienizados); 

• Verifique as condições de saúde dos seus filhos, antes de deixá-los no colégio; 

• Verificação da temperatura na entrada. O aluno que não estiver bem, deverá voltar para casa 

e por esta razão, pedimos que os pais aguardem até a entrada de seus filhos; 

• Se o aluno estiver com tosse, resfriado, ou for portador de alguma doença crônica, e/ou realiza 

algum tratamento, por favor, certifiquem-se de que ele possa voltar à escola com segurança; 

• Álcool gel em todas as dependências do colégio; 

• Não permitiremos aglomerações. Os lugares serão marcados com distância correta nas salas 

de aula, cantina e quadra, bem como o número de alunos inclusive para uso dos banheiros; 

• Os pais só entrarão na escola (e somente na secretaria) se for necessário. Continuaremos 

atendendo com portões e portas fechadas, basta acionar a campainha; 

• O retorno presencial com 1 aluno por sala não será possível, pois não há acolhimento e 

relacionamento social. 

Preparamo-nos para a nova realidade educacional. Montamos toda a estrutura necessária para o 

Ensino Híbrido: desktops, monitores, microfones, switch, câmeras, dentre outras aquisições. Todas as 

salas de aula terão equipamento necessário para a gravação e transmissão dos conteúdos 

programáticos da grade curricular, necessários para a aprendizagem dos alunos.  

Com a nova realidade, fizemos uma adequação em todos setores da escola. A escola é uma empresa 

que presta serviços educacionais. Procuramos estar sempre conectados com tudo o que há de melhor 

em tecnologia da Educação. E tudo isso é para você, nosso cliente! 

Nesse momento de pandemia, muito se fala em empatia. Afinal, se de um lado estão as escolas que 

tiveram que suspender aulas com gestores preocupados com a estabilidade da empresa, de outro 

lado estão os pais, tendo que driblar os desafios de gerir uma “escola em casa”, e no meio disso tudo, 

ficaram seus filhos, nossos alunos. Não há como negar que todos foram afetados, em diferentes 

níveis. Precisamos nos unir para minimizar os impactos negativos que o isolamento social causou a 

todos nós. 

Atenciosamente,                                                                                 

Mantenedora:  Adalgisa Maria de Almeida Neta 


