CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO AO ENSINO ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II

INFORMATIVO - 002/2021 - CMDPII
Prezados Pais/Responsáveis, Alunos e Proﬁssionais do CMDPII,
O Comando do Colégio Militar Dom Pedro II (CMDPII) comunica à comunidade escolar que o retorno
das aulas no formato online se deu no dia 4 de fevereiro de 2021, conforme o Calendário Escolar e que está
elaborando planejamento interno com previsão de retorno grada vo dos alunos às aulas no formato
híbrido, presencial e online.
Dessa forma, como ins tuição pública de ensino, e seguindo as orientações legais, o CMDPII adotará
ações de retomada às aulas presenciais de maneira que o retorno dos alunos ao ambiente escolar ocorra de
forma gradual e segura, conforme a seguir:
●

O sistema de ensino será híbrido, contemplando tanto o presencial como o online. Os alunos que
não puderem comparecer presencialmente, poderão acompanhar as aulas presenciais em
transmissão simultânea no Google Classroom, sem prejuízo para o aprendizado;

●

As avaliações dos alunos poderão ocorrer de forma presencial ou por meio do sistema online,
tanto para os alunos que retornarem às aulas presenciais do ensino híbrido, quanto para os alunos
que permanecerem no ensino online. O detalhamento do formato das avaliações será informado
por cada segmento de ensino;

●

PREVISÃO DE RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, DENTRO DO MODELO HÍBRIDO DE ENSINO,
conforme cronograma:

SEGMENTO DE ENSINO

DATA PARA O RETORNO - HÍBRIDO

Ensino Médio

8 de fevereiro de 2021

Educação Infan l e 1º Ano do EF

8 de março de 2021

Ensino Fundamental II – 6º ao 9º Ano

15 de março de 2021

Ensino Fundamental I – 2º ao 5 Ano

22 de março de 2021

●

Outros detalhes sobre o retorno dos alunos se dará conforme cronograma especíﬁco de cada
segmento de ensino do CMDPII, ainda a ser divulgado pelos canais de comunicação oﬁciais do
colégio;

●

Retorno antecipado dos professores e funcionários de forma gradual, conforme o segmento de
ensino, para receberem orientação, treinamento e testagem para Covid-19;

●

Ações de segurança para que a saúde dos alunos e proﬁssionais seja preservada e garan da,
conforme orientadas pelos órgãos de saúde, educação e previstas no DECRETO Nº 40.939, DE 02
DE JULHO DE 2020 do GDF. Medidas como a aferição de temperatura corporal, uso de tapetes
sani zantes e disponibilização de álcool em gel para as mãos serão adotadas, entre outras.

Diariamente, todos os alunos e proﬁssionais e outros que necessitarem ingressar nas instalações
do Colégio, passarão por esse protocolo;
●

Nas salas de aula, será rigorosamente observado o distanciamento entre as carteiras conforme
previsto no Decreto;

●

Calendário do ano le vo 2021:
o h p://www.cmdpii.com.br/images/pdf/calendarios/2021/Calendario-2021.pdf

Ressaltamos que esse planejamento, sobretudo em virtude do contexto da pandemia, é ﬂexível
podendo passar por adaptações caso necessário.
O CMDPII elaborou manual, juntamente com o médico epidemiologista do CBMDF, com o obje vo de
levar a toda comunidade escolar informações sobre as medidas de prevenção e controle contra a
transmissão do novo Coronavírus (SARS-COV2), com vistas a minimizar os riscos de infecção durante as
a vidades escolares e administra vas de suporte ao trabalho pedagógico. O manual será constantemente
atualizado.
Agradecemos a conﬁança no colégio e o apoio às ações encaminhadas para que possamos con nuar
promovendo um ensino de qualidade aos nossos alunos.
Que mantenhamos o foco, dedicando-nos às boas ações, aos planejamentos e aos estudos.
Um Grande Abraço
Deus abençoe a todos.
Ten-Cel. QOBM/Comb. Mark Figueiró Kolmogoroﬀ
Comandante do Colégio Militar Dom Pedro II

