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Comunicado à comunidade escolar
Retorno às aulas presenciais regulares
Prezados pais e responsáveis,
O CMDPII realizou enquete junto aos responsáveis sobre o interesse do retorno às atividades
presenciais. Os resultados foram divulgados em nossas mídias e, diante do resultado com alto índice da
comunidade manifestando-se favorável ao retorno, a escola empenhou-se em preparar um planejamento
na busca de alternativa que melhor pudesse atender a essa demanda.
Dessa forma, em função das exigências impostas pelas medidas de segurança sanitária e do
distanciamento social, ainda em vigor em virtude da pandemia COVID-19, e também considerando as
limitações estruturais da escola com restrição de espaço que possa atender a totalidade dos alunos, as
seguintes ações foram definidas:
•

EDINF e EF1 - Educação Infantil e Ensino Fundamental 1
o Haverá o retorno às atividades presenciais regulares para a EDINF e EF1;
o Serão oferecidos apenas dois modelos de ensino para a EDINF e EF1: presencial e
online (não haverá mais o modelo híbrido para a EDINF e EF1).
o O responsável ainda poderá optar em deixar o aluno no ensino totalmente online;
o Em virtude dos ajustes e adaptações dos espaços e dos quantitativos de alunos,
caso necessário, poderá ocorrer remanejamento de alunos entre as turmas, a
critério da coordenação;
o Em virtude do atendimento às medidas sanitárias, poderá haver limitação de vagas
aos que desejarem retornar para o ensino presencial. Esse controle será feito pelas
coordenações;
o A coordenação encaminhará comunicado específico com maiores detalhamentos
para o retorno;
o Essa nova configuração começará no dia 30/08/21, início do 3º trimestre.

•

EF2 - Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º ano):
o Não haverá mudanças no formato de ensino adotado no EF2;
o Permanecem os modelos híbrido e online;
o Em virtude dos ajustes e adaptações dos espaços e dos quantitativos de alunos,
caso necessário, poderá ocorrer remanejamento de alunos entre as turmas, a
critério da coordenação.

•

EM - Ensino Médio
o Não haverá mudanças no formato de ensino adotado no EM;
o Permanecem os modelos híbrido e online;
o Em virtude dos ajustes e adaptações dos espaços e dos quantitativos de alunos,
caso necessário, poderá ocorrer remanejamento de alunos entre as turmas, a
critério da coordenação.

Ressaltamos que todas as medidas necessárias à segurança da saúde de nossos alunos,
professores, funcionários e demais membros da comunidade escolar estão sendo rigorosamente
seguidas.
O retorno às aulas presenciais regulares da EDINF e EF1 representa mais um passo em direção à
retomada das nossas atividades. Continuaremos analisando todo o contexto, atualizando nossos
planejamentos e, tão logo as medidas sanitárias e de distanciamento permitam, caminharemos para o
retorno presencial dos demais segmentos, EF2 e EM.
Agradecemos a colaboração e a compreensão de todos.
Em caso de dúvidas por favor queiram entrar em contato com as coordenações através dos nossos
canais de comunicação.
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