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COMUNICADO Nº 24/2021 – RETORNO DA 3ª SÉRIE AO SISTEMA PRESENCIAL 
 
Prezados responsáveis e alunos, 

 
Informamos que o Comando do CMDP II, após análise das possibilidades de retorno ao modelo de 

ensino presencial, dentro das medidas de segurança e limitações impostas e estabelecidas pelos órgãos 

oficiais, verificou a viabilidade de retorno da 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO ao modelo presencial, a partir 

do dia 13/09/21 (segunda-feira). 

Para se adequar ao novo sistema e viabilizar o retorno ao presencial as seguintes medidas foram 

encaminhadas: 

• A 3ª série ficou dividida em 07 (sete) turmas: sendo 06 (seis) presenciais e 01 (uma) no formato 

remoto, que agregará os alunos que optarem totalmente pelo formato on-line; 

• Para a 3ª série, o modelo híbrido será extinto, permanecendo apenas os modelos a DISTÂNCIA 
e PRESENCIAL; 

• A composição das turmas sofrerá mudanças; 

• Os alunos que estão no formato de ensino HÍBRIDO migrarão automaticamente para o formato 

PRESENCIAL; 

• Alunos que já estão no HÍBRIDO e desejam migrar para o sistema ON-LINE devem fazer a 

solicitação pelo sistema Escolaweb; 

• Os alunos que estão no formato ON-LINE, caso queiram a migração para o presencial, deverão 

se manifestar até o dia 09/09/21, pelo sistema Escolaweb. As solicitações para tal mudança 

serão atendidas até o limite das vagas disponíveis, dentro das medidas de segurança. 

Solicitações que extrapolem a data ou o limite de vagas serão colocadas em lista de espera e 

atendidas assim que surjam vagas, seguindo a ordem de solicitação; 

• O quantitativo e a distribuição de alunos por turma variam em decorrência do tamanho da sala e 

ao que preconizam os protocolos da COVID-19. 

• Em virtude ainda da impossibilidade de atendimento, conforme estabelecido pelas medidas de 

segurança, as 1ª e 2ª séries do Ensino Médio seguem no formato de ensino híbrido e on-line. 

 
Ressaltamos que a Instituição continuará seguindo rigorosamente os protocolos de biossegurança 

vigentes e que toda a comunidade escolar tem seu grau de responsabilidade nas diversas fases de 

prevenção à COVID-19. 

Caso permaneçam dúvidas quanto aos protocolos de segurança sanitária, que estão devidamente 

publicados no site do CMDPII (no link: ESCOLA + SEGURA – CMDPII), ou quanto ao plano de retorno, por 

favor, entrem em contato pelos Meios de Comunicação Oficiais do Colégio. 
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https://cmdpii.com.br/escola-segura/

