
 

  COLÉGIO CIDADE DAS HORTÊNSIAS 

 
 

COMUNICADO AOS PAIS da EDUCAÇÃO INFANTIL 

SOBRE O RETORNO AO ENSINO PRESENCIAL 

Prezadas famílias, 

 

 A partir deste mês de novembro/2020, viabilizaremos aos alunos que 

optaram em ter aulas presenciais uma possibilidade de retorno com horário 

adaptado devido à limitação de dias a serem oferecidos, visto que a grande 

maioria das famílias optou em não retornar neste momento. Por esse motivo, 

as aulas PELA PLATAFORMA continuarão a ocorrer SEM ALTERAÇÕES DE 

HORÁRIOS. 

 

 A partir do dia 18/11/2020, poderá retornar ao ensino 

presencial os alunos da Educação Infantil. 

 

 

 

 PRÉ I A – professora Daniela- 3ª feira e 6ª feira – das 13h30min às 

16h30min  

PRÉ I B – professora Andrelise – 5ª feira e 6ª feira das 13h30min às 

16h30min  

PRÉ II A - professora Anilda - 5ª feira e 6ª feira 13h30min às 

16h30min  

PRÉ II B – professora Gabriele – 2ª feira e 5ª feira 13h30min às 

16h30min  

 

Obs: a escolha do dia 18/11, deve-se ao fato de a escola Coopec ser ponto 

de votação para as eleições municipais a realizar-se no dia 15 próximo, 

sendo assim, a escola passará por um processo de sanitização completa e 

extremamente necessária. 

 



 Continuamos atentos às recentes notícias sobre a evolução de casos do 

novo coronavírus em nosso município e no município vizinho. Por causa de sua 

rápida propagação é necessário um monitoramento atencioso sobre a Covid-19 

dentro de nossa escola. Inicialmente, redobramos o nosso cuidado com a 

limpeza e disponibilizamos álcool em gel em todos os nossos 

ambientes. Elaboramos nosso Plano de Contingência com ações a serem 

cumpridas, com o intuito de proteger a saúde de todos que transitarem pelas 

dependências do Colégio Cidade das Hortênsias. Esse plano está à disposição 

para leitura, basta solicitá-lo na secretaria da escola. 

 

 O enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus continua, NO 

ENTANTO para que as aulas sejam retomadas, MESMO QUE COM 

HORÁRIOS ADAPTADOS e por UM NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS, é preciso 

que aconteça de forma segura e organizada e para isso é fundamental que 

RESPEITEMOS as seguintes orientações: 

• Lembramos que os alunos que optarem pelo retorno ao presencial não 

mais terão aulas pela plataforma visto que a aula será repetida. Havendo a 

necessidade de o aluno que optou ao presencial participar da aula online, 

deverá ser combinado com a professora. 

• Ao adentrar a escola, a temperatura será aferida. 

• Todos deverão usar o álcool em gel oferecido e disponibilizado em todos os 

ambientes da escola. 

• Todos os alunos deverão usar máscara e deverão ter em sua mochila, no 

mínimo, duas máscaras para efetuar a troca de duas em duas horas. 

• NÃO será autorizada a entrada de pais ou familiares nas dependências da 

escola. Devemos priorizar a saúde e a proteção responsável, evitando 

aglomerações dentro e fora da escola.  

• Todo o professor tem uma família. Devemos protegê-lo também. Havendo a 

necessidade do diálogo, agende um horário. 

• Todo e qualquer ambiente da escola somente poderá receber 50% de sua 

capacidade, especialmente as salas de aula. 



• Todos os ambientes estão sinalizados com o número de pessoas que poderão 

adentrá-lo. 

• Todos os professores usarão jaleco branco e máscara. 

• Os alunos usarão, obrigatoriamente, máscara e deverão respeitar o 

distanciamento de 1,5m dos colegas, professores e demais pessoas e a 

demarcação de uso das classes em sala de aula. 

• A higienização de todos os ambientes da escola será realizada constantemente. 

• Cada aluno deverá ter sua própria garrafinha de água, pois o bebedouro não 

poderá ser utilizado. 

• NENHUM material escolar poderá ser compartilhado. 

• NENHUM brinquedo poderá ser compartilhado. Após o uso do brinquedo pela 

criança, o professor deverá higienizá-lo. 

• As dependências do salão somente poderão ser utilizadas com a autorização e 

o monitoramento do professor regente, respeitando o distanciamento. 

• O ginásio somente será utilizado sob a coordenação e monitoramento do 

professor regente, respeitando o distanciamento. 

• O recreio será escalonado e monitorado pelo professor regente, e os 

brinquedos da pracinha não estarão disponíveis para o uso das crianças. 

• Lanches do barzinho/cantina serão oferecidos e servidos de forma individual 

sala a sala de aula. 

• Os horários e entrada e saída deverão ser respeitados rigorosamente. 

 LEMBRAMOS QUE O ANO LETIVO da Educação Infantil FINDARÁ EM 21/12 e que 

conforme protocolos sanitários a serem respeitados: NÃO REALIZAREMOS 

FORMATURA PRESENCIAL ESTE ANO DE 2020. 

  Estamos à disposição em caso de dúvidas. 

Jane Meyer – 999 53 00 13 

Cassiá  Melo Reis 991 644640 

                                                                                                DIREÇÃO 

                                                                                              5/11/2020 


