
 
 

  
Comunicado 0/2021 

 
Goiânia, 10 de fevereiro de 2021. 

 
Prezados Pais ou Responsáveis dos alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais, 
 
Seguem algumas orientações: 
 

• Devido à grande demanda de ligações telefônicas que temos recebido dos senhores relacionadas ao novo formato de 
ensino (presencial e remoto), materiais didáticos, aviso de sintomas de COVID na família, alteração do formato de 
participação nas aulas, dentre outros, estamos com o sistema telefônico congestionado, mesmo que tenha sido 
otimizado o número de atendentes. Nesse sentido solicitamos que também comuniquem-se através dos e-mails: 
ana.fernandes@sescgo.com.br e taisa.sa@sescgo.com.br . 
Pedimos nossas sinceras desculpas e acreditamos que a situação será normalizada assim que todas as dúvidas forem 
sanadas. 

 

• EM RELAÇÃO A MEDIDAS DE  PREVENÇÃO DA COVID  19 NO AMBIENTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS, DESCRITAS NO 
“PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
DO ESTADO DE GOIÁS”: 
Reforçamos a necessidade de seguirmos algumas recomendações de biossegurança, como:             
-Utilizar a máscara ao entrar e permanecer na escola; trazer uma máscara extra para ser trocada após o lanche;                       
-Orientar os filhos a não realizar cumprimento com aperto de mãos, beijos ou abraços;   
-Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis e relógios;                                                           -
Trazer sua própria garrafinha para armazenar e consumir água pois os bebedouros devem permanecer interditados 
para uso direto sem o devido recipiente;  
-Caso o aluno apresente algum sintoma respiratório, sintomas sugestivo da COVID 19, ou tenha algum familiar com 
sintomas não frequentar as aulas presencialmente na Instituição escolar;                         
-Entrar em contato com o coordenador responsável e informar as condições e proceder com orientações indicadas 
para caso suspeito ou confirmado. 

 

• EXECUÇÃO E ENTREGA DAS ATIVIDADES DOS ROTEIROS SEMANAIS: 
A programação dos conteúdos dos roteiros semanais, das aulas presenciais e online, seguem a mesma estrutura e 
apresentação. A diferença está apenas no acompanhamento que se faz diretamente aos alunos durante as aulas 
presenciais.  
O aluno do ensino híbrido deve realizar as atividades em casa, na semana destinada aos seus encontros online, e 
posteriormente trazer para a escola e entregá-las a professora presencial na semana seguinte. 
O aluno do ensino online deve realizar sempre as atividades em casa e postá-las na plataforma Teams de acordo com 
a solicitação e orientação da professora. 

 

• ENTREGA DAS AGENDAS AOS ALUNOS: 
Informamos que as agendas já foram entregues aos alunos que frequentam a escola na modalidade presencial. 
Nos dias 11/02(5ª feira) e 12/02(6ª feira), de 13h30 às 17h30, serão entregues aos responsáveis as agendas dos alunos 
que estão na modalidade online e ainda não receberam. 

 

• SAÍDA DOS ALUNOS: 
O horário de saída dos alunos de 1º e 2º anos está programado para as 17h20 e dos alunos de 3º, 4º e 5ºs anos às 
18h. Solicitamos as famílias que ao buscarem os filhos matriculados em anos/séries com horário de saídas diferentes 
que respeitem e aguardem o horário de cada ano para que não atrapalhe o desenvolvimento das atividades  
programadas para a última aula. 

 
Quaisquer dúvidas, estaremos à disposição. 

 

 

Ana Cristina Sales Fernandes / Taísa Maranhão de Sá 
Coordenação Pedagógica 

Ensino Fundamental Anos Iniciais 
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