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Iniciaremos o ano letivo de 2021 com aulas remotas. 

Nossas aulas presenciais, previstas a partir do dia 01

de março de 2021, serão em modelo híbrido, com

regime de revezamento.

O retorno exigirá de todos nós uma convivência

respeitosa e de muita parceria.

 Confira algumas novas rotinas e cuidados para o

retorno. 

 

Fiquem atentos!



O ano letivo iniciará no dia 04/02/2021, de forma remota,

com envio de atividades a partir da segunda semana de

fevereiro;

O retorno das aulas presenciais está previsto para o dia

01/03/2021, em modelo híbrido, com regime de

revezamento;

Caberá à família fazer a escolha quanto à presença ou

não de seus filhos na escola, por meio da assinatura do

Termo de manifestação e interesse, que será

disponibilizado pelas escolas;

Seja presencial ou de forma remota, todos continuarão

tendo acesso aos mesmos conteúdos, assim como já

vem sendo feito por meio dos grupos de WhatsApp e/ou

retirada das propostas impressas na escola;

INFORMAMOS QUE:

 

 



O retorno das atividades presenciais está condicionado

à classificação de risco baixo ou moderado do

município, conforme Mapa de Risco do Governo;

Durante todo o período escolar, o uso de máscara é

obrigatório para todos, salvo casos específicos previstos

em legislação;

Todas as escolas estão sinalizadas com cartazes e

outros materiais para alertar sobre o distanciamento

adequado e todos os cuidados necessários;

A higienização das escolas acontecerá com maior

detalhamento e frequência (maçanetas, carteiras,

interruptores, lousas, armários, entre outros), feita por

funcionários treinados.



COMO ACONTECERÃO AS AULAS PRESENCIAIS?

 

O retorno das atividades presenciais nas escolas públicas

municipais acontecerá com revezamento de alunos,

alternando momentos presenciais e não presenciais, e com

um número menor de estudantes por turma, considerando o

distanciamento físico e as medidas de segurança.

 

O regime de revezamento consiste na alternância

semana/dia, onde cada turma será dividida em grupos, não

presenciais (com envio de atividades) e presenciais.

 

As equipes gestoras informarão às famílias qual será a

semana/dia presencial de cada grupo.



ENSINO HÍBRIDO

 

O ensino híbrido é uma experiência integrada que se faz na

combinação de atividades presenciais e não presenciais.

Esse modelo caracteriza-se pela adoção de estratégias pedagógicas

que podem ou não fazer uso de recursos digitais, contribuindo com

o processo de construção do conhecimento, favorecendo a

autonomia dos estudantes.

Na proposta de modelo híbrido, as aulas presenciais serão para

aprofundar os conteúdos essenciais e as experiências vivenciadas

pelas atividades enviadas para casa. Além disso, as atividades

presenciais deverão priorizar as intervenções pedagógicas de

recuperação, reforço e de aprofundamento.

 



Observar, de forma criteriosa, se o estudante apresenta estado de

perfeita saúde na semana/dia em que participará da aula

presencial; 

Caso apresente febre (temperatura acima de 37,8 graus) e/ou

sintomas da COVID-19 (tosse, coriza, falta de ar, dor de garganta e

outros), ele não deve frequentar a escola;

Comunicar, imediatamente, à direção da escola qualquer sintoma

percebido em casa;

Intensificar os cuidados com a higiene adequada do aluno e de

todo o seu material escolar;

Lavar a máscara diariamente;

Reforçar a importância de lavar as mãos corretamente;

Se possível, prender os cabelos longos dos estudantes, para evitar

toque no rosto; 

Todo material deve ser de uso exclusivo do aluno, que deverá

levar somente os objetos necessários.

COMPROMISSO DA FAMÍLIA

 

 



 

Em caso de dúvidas procure a direção da escola em que

seu (a) filho (a) está matriculado (a).

 

Mais do que nunca precisamos sempre 

trocar informações para garantir o aprendizado

e o bem-estar dos estudantes. 
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