
 

Comunicado 
 026/2021 

Goiânia, 12 de fevereiro de 2021. 

Senhores Pais ou Responsáveis, 

Informamos que iniciaremos aulas presenciais para os alunos dos 6º aos 9º anos, no dia 22/02/2021, 
(segunda-feira), das 07h20 às 11h50, de forma híbrida (remota e presencial), Conforme determinação da Secretaria 
Estadual de Saúde, as escolas poderão receber presencialmente 30% dos alunos, de acordo com a capacidade das 
salas de aulas respeitando o distanciamento social. 

Para quem optou por aulas presenciais o rodízio dos alunos acorrerá da seguinte forma: 

1ª semana: Alunos das turmas A e D 

2ª semana: Alunos das turmas B e E 

3º semana: Alunos das turmas C e F 

Obs.: Disponibilizaremos no roteiro semanal o novo horário de aula (presencial e online) e a divisão das salas de 
aulas presenciais.  

 As aulas remotas continuarão pela plataforma Microsoft Teams, as turmas serão divididas em dois grupos: 
Grupo 1 - A, B e C e Grupo 2 – D, E e F. 

 Aulas Presenciais As famílias que optaram pelo sistema híbrido deverão seguir as seguintes orientações: 

 Todos os protocolos de biossegurança serão respeitados: é obrigatório o uso de máscara para adentrar a 
escola e deverão trazer outra para realizar a troca após duas horas de uso. Os alunos serão recebidos pela equipe 
pedagógica, que estará aferindo a temperatura e indicando para a higienização das mãos com o álcool em gel.  

1. ENTRADA: A entrada dos alunos será liberada a partir das 07h, sendo organizada da seguinte forma: 

 Portão A – antiga entrada (Rua C 224-porta de vidro) - 6º, 7º anos; 

 Portão B (Rua C197- grade) - 8º e 9º anos; 

2. SAÍDA: A saída ocorrerá pelo mesmo portão da entrada conforme horário abaixo: 

6° e 8° anos: 11h45,                  7° e 9° anos às 11h50. 

3. LANCHE: Conforme orientações do Conselho Regional de Nutrição, a lanchonete da escola não estará 
funcionando neste período de pandemia. Portanto, os alunos deverão trazer seu lanche de casa. Os 
alunos integrantes do PCG receberão o lanche em sala e deverão trazer seu Cartão Sesc diariamente 
para ser debitado o valor consumido; 

4. Trazer uma garrafa com água para reabastecer quando necessário. 

 
5. UNIFORME: Em todas as aulas presenciais ou remotas os alunos deverão estar uniformizados. Não será 

permitido a entrada dos alunos na escola sem o uniforme. 

Estamos sempre à disposição. 

 Atenciosamente,  

Coordenação Pedagógica Ensino Fundamental Anos Finais 
Vânia Rios de Oliveira Mello 

 


