COMUNICADO AOS PAIS!!
PREZADAS FAMÍLIAS!!

Nesta quarta-feira, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, publicou
o decreto 55.856, que traz mudanças no modelo de distanciamento
controlado. Uma vez que as regiões deverão aplicar os protocolos de bandeira
vermelha, fica permitida a retomada do ensino presencial em todos os níveis.
O retorno não é obrigatório e poderá ser definido pelos pais e responsáveis
dos estudantes. Quem optar por seguir em casa deverá dar sequência às
atividades propostas pelo modelo de ensino remoto.
Diantes destas novas orientações, Colégio Cidade das Hortênsias –
COOPEC, comunica que retornará com suas atividades no seguinte formato:
Dia 03.05.21, retorno EDUCAÇÃO INFANTIL E 1° ANOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL.
Dia

05.05.21, retorno dos 2°, 3°, 4° E 5°ANOS DO ENSINO

FUNDAMENTAL.
Dia

10.05.21, retorno 6° ANOS (6° AO 9° ANO) E ENSINO

MÉDIO.
HORÁRIOS E DISCIPLINAS SEGUEM A MESMA ORGANIZAÇÃO
MANHÃ: 08h às 11h30min Ensino Fundamental II
08h às 12h Ensino Médio
TARDE: 13h30min às 16h30min

Faremos o retorno no sistema de revezamento dos grupos 1 e 2 (a
divisão

dos

grupos

já

está

disponível

no

site

da

escola).https://www.coopeccanelars.com.br

Na primeira semana do retorno das aulas presenciais, os alunos do grupo
1 terão aula na segunda, quarta e sexta-feira e os alunos que integram o
grupo 2 terão aula na terça e quinta-feira.
O retorno dos alunos NÃO será obrigatório. AS AULAS SERÃO
SÍNCRONAS. Alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1° ao 5°
ano), Fundamental II (6° ao 9°) e Ensino Médio, que optarem pelo retorno ao
presencial, terão aula com revezamento, um dia aula presencialna escola;
outro na plataforma Plurall, assistindo à aula que estará acontecendo em
tempo real.
Os alunos dessas turmas, que NÃO retornarem ao presencial, poderão
assistir às aulas e realizar atividades, em tempo real, pela plataforma Plurall.
➢ As atividades para a realização das aulas on-line serão
disponibilizadas aos alunos das seguintes formas:
- Continuará a retirada de materiais na escola a cada 15 dias.
- Encaminhadas pelo site: https://www.coopeccanelars.com.br/ e
pelos grupos de alunos, para impressão das cópias pela própria família.
Os pais que optarem SOMENTE pelas aulas on-line, e que ainda não
assinaram o termo, deverão dirigir-se à escola, no período, de 03/05/21 a
15/05/21 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.

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.
- Será proibida a troca de materiais entre alunos.
- O recreio será escalonado e supervisionado pelos professores
coordenadores e direção e ambientes de uso comum, constantemente,
higienizado.
- 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.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,
Equipe diretiva 28/04/2021

