
 

 

 

COMUNICADO AOS PAIS SOBRE O INÍCIO DO ANO LETIVO E 

ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS 

 

É muito importante a leitura, na íntegra, deste comunicado! 

 

 A equipe administrativa do Colégio Cidade das Hortênsias, após 

reuniões de análise da situação atual em relação ao início ou não do ano 

letivo de 2021 e contato com Secretaria de Educação do município, 

CONFIRMA aos pais a data de início do ano letivo, firmada em 

22/2/2021 -segunda-feira. 

  O retorno dos alunos NÃO será obrigatório. AS AULAS SERÃO 

SÍNCRONAS. Alunos do ensino não presencial terão aulas ao mesmo 

tempo que os alunos que estiverem na sala de aula da escola. 

 A escola reafirma o compromisso com o cumprimento de todos os 

protocolos de segurança, higienização, desinfecção e distanciamentos 

descritos no Plano de Contingência, disponível para análise de todos os 

pais, no site da escola, no site da prefeitura municipal e também forma 

física na secretaria da escola. 

 As salas de aula foram medidas e as turmas ficaram com a 

capacidade adequada para que os alunos possam estudar com segurança. 

 Caso alguma família, mesmo frente a todos esses cuidados, não se 

sinta segura para mandar seu filho para aulas presenciais, PODERÁ 

OPTAR PELAS AULAS ON-LINE, QUE ACONTECERÃO EM TEMPO 

REAL DOS PERÍODOS DE AULA. (aulas síncronas) Os professores 

darão aulas concomitantemente aos alunos do presencial e aos alunos que 

optarem pelas aulas on-line. As atividades para a realização das aulas on-

line serão disponibilizadas aos alunos das seguintes formas: 

- retirada na escola; 



- encaminhadas pelo site: https://www.coopeccanelars.com.br/ e pelos 

grupos de alunos. 

 Os pais que optarem pelas aulas on-line deverão dirigir-se à escola, 

no período de 22/02 a 26/2, para assinarem, obrigatoriamente, o 

Termo de Compromisso e Responsabilidade, em conformidade com o que 

determina o CEE e CNE, Secretaria de Educação e COE municipal. 

 O ano letivo iniciará, em 22/2, para  todos os alunos, 

RESPEITANDO o cronograma de retorno 

https://www.coopeccanelars.com.br/wp-

content/uploads/2021/02/ini%CC%81cio-das-aulas.pdf já divulgado e 

compartilhado no site da COOPEC: https://www.coopeccanelars.com.br/  

Observação: 

 Os alunos que optarem pelo ensino não presencial TERÃO as aulas 

on-line DIARIAMENTE, respeitando os horários em que as aulas 

acontecerão. 

Manhã – Ensino Médio – 8h às 12h 

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) 8h às 11h30min 

Pré II ao 5º ano Ensino Fundamental I 13h 30min às 16h30min 

Pré I (única turma sem revezamento) aulas diariamente - 13h30min às 

16h30min 

 

Atenção! 

Banner com horários de adaptação para alunos do Pré I – disponível no 

Site da escola:       https://www.coopeccanelars.com.br/  

 

 Alunos que optarem pelo ensino presencial farão revezamento: um 

dia no ensino presencial; outro no ensino on-line, em tempo real. 

Exemplo: 

https://www.coopeccanelars.com.br/
https://www.coopeccanelars.com.br/wp-content/uploads/2021/02/ini%CC%81cio-das-aulas.pdf
https://www.coopeccanelars.com.br/wp-content/uploads/2021/02/ini%CC%81cio-das-aulas.pdf
https://www.coopeccanelars.com.br/
https://www.coopeccanelars.com.br/


Segunda-feira, aula presencial  

Terça-feira, aula on-line em tempo real e assim sucessivamente. 

  

ACESSO ÀS AULAS ON-LINE 

As aulas on-line serão liberadas pela plataforma PLURALL. 

https://www.plurall.net/.  

 

Alunos da Coopec 

 Basta os alunos acessarem suas contas como faziam nas aulas 

ministradas em 2020, usando o mesmo login e senhas que usavam 

anteriormente. (O aluno que não lembrar do login e da senha deverá 

entrar em contato com o Vice-diretor e professor Cassiá.) 

Alunos que se matricularam, na escola, em 2021, receberão login e senha, 

estas serão encaminhadas às famílias. 

Atenção! 

 Quando um aluno não puder ou não conseguir assistir à aula, a família 

deverá entrar em contato com a escola para que a aula gravada seja 

encaminhada ao aluno. 

Regras para alunos que terão aulas presenciais. 

-Temperatura aferida no momento de entrada na escola. 

- Higienização, obrigatória, das mãos com álcool 70% ao entrar nas 

dependências da escola. 

- Respeitar os marcadores de distanciamento. 

- Higienização periódica dos ambientes da escola, especialmente os que 

inferem em uso constante, como maçanetas, corrimões, banheiros... 

- Uso obrigatório de máscara em todos os ambientes da escola. 

- Trazer garrafinhas de água, pois os bebedouros não poderão ser 

utilizados. 

https://www.plurall.net/


- Será proibida a troca de materiais entre alunos.  

- O recreio será escalonado e supervisionado pelos professores 

coordenadores e direção. 

- A utilização do barzinho será de forma escalonada e monitorada, 

respeitando os protocolos. 

 Contamos com a participação de todos os pais em relação à 

orientação dos filhos quanto aos cuidados necessários para termos um 

retorno mais seguro e tranquilo. 

 

Atenção aos comunicados que serão divulgados, em 18/02/21 e 

19/02/21, pelo site da Coopec: 

 

18/02/21 – lista de alunos para o revezamento  

(observe as orientações de revezamento para alunos que farão aulas no 

ensino presencial, já descritas anteriormente). 

 

19/02/21 

- Locais de entrada e saída para as turmas de Pré ao 5º ano. 

- Locais de entrada e saída para as turmas de 6º ao 3º ano EM. 

  Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

                                                               Atenciosamente, 

                                                                 Equipe diretiva 

                                                                17/02/2021 

 


