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RETORNO ÀS AULAS 2021 

 

Prezados(as) Familiares, 

 

Conforme definido com a Supervisora de Ensino da instituição, teremos que atender 

aos seguintes critérios:  

 

ENSINO HIBRIDO (Remoto e Presencial) 

 

 Diante do contexto atual, tendo em vista a limitação dos alunos nas aulas 

presenciais, iniciaremos com o ensino híbrido (remoto e presencial), ou seja, 

parte presencial na escola e outra parte por mídias digitais para aqueles que 

ficarem em casa com aulas remotas. A dedicação e intensidade da aprendizagem 

será igualmente planejada por nossa equipe pedagógica, a diferença se dará 

apenas na forma de participação dos alunos e interação com seus professores. 

Para que tudo funcione bem, precisamos observar:  

 É OPCIONAL os alunos frenquentarem as aulas presenciais até segunda ordem; 

 Rodízio e possível redistribuição dos alunos nas turmas para participação nas aulas 

presenciais e remotas; 

 Em relação ao rodízio e/ou alternância de horários das turmas, a família deverá 

cumprir o que for estabelecido. A família deverá estar ciente da possibilidade de 

a escola não conseguir conciliar os horários de irmãos que estudem em 

turmas/séries diferentes; 

 Alunos da Educação Especial, ou em grupos de risco apontados nas 

recomendações e legislações em vigor, deverão os responsáveis requerer junto à 

coordenação pedagógica a opção de manter-se afastado, com atividades em 

domicílio, em comum acordo com a escola.  

 Utilizaremos diversas ferramentas como recursos que contribuam com a 

aprendizagem dos nossos alunos.  

 LOGIN e SENHA para acessar a plataforma remota continuam os mesmos utilizados 

em 2020, via plataforma TEAMS. (Para os novos alunos até 10.02.2020 será 

enviado no e-mail cadastrado o acesso) 

 

http://www.brasleme.g12.br/


Obs.: Os pais que optarem por enviar o aluno presencial precisa preencher e 

assinar o TERMO DE RESPONSABILIDADE (anexo neste comunicado). 

 

Segue abaixo algumas orientações para os alunos que vier presencial:  

 

PROTOCOLO DE ACESSO À ESCOLA: 

 

 Manter a distância de 2,0m das pessoas quando encontrá-las nos acessos à escola e 

respeitar as marcações no chão quando houver. 

 

 Respeitar a dinâmica de checagem diária de temperatura, na entrada e na saída do 

ambiente escolar: é uma exigência e serve para sua proteção; 

 

 Entrada: aferição da temperatura, higienização das mãos nos totens de álcool em gel, 

isso que deve acontecer a todo momento, apenas reforçando como orientação de entrada; 

limpeza dos sapatos em tapete de desinfecção disponibilizado na entrada da escola; 

respeitar horários e locais de entrada e saída dos alunos; dirigir-se diretamente à sala de 

aula; entrar sempre sozinho. 

 

 

 Saída: Aguardar orientação do professor ou responsável para a saída; sair sempre 

sozinho sem encostar no colega; os responsáveis devem obedecer o horário de saída 

para que não haja aglomerações. 

 

 Os estudantes devem lavar as mãos com água e sabão. 

 

 Uso obrigatório de máscaras para todos os segmentos.  

 

 Todos os colaboradores e alunos deverão realizar a troca da máscara, que trouxerem de 

casa, a cada 02 (duas) horas; 

 aluno deve, diariamente, respeitar o mapeamento realizado pelos professores; evitar a 

circulação pela sala; 

 Na sala de informática (computadores, teclado e mouses) não haverá compartilhamento 

desses materiais equipamentos;  

 Não será permitido o empréstimo e compartilhamento de materiais escolares entre os 

alunos, tais como borracha, lápis, caneta. 

 



 Os responsáveis NÃO deverão aguardar os alunos dentro da escola, evitando a circulação 

de pessoas que não sejam essenciais para o funcionamento desta instituição. Havendo 

novas atualizações, informaremos a todos! 

 

IMPORTANTE 

 

Caso haja alguém com temperatura elevada, encaminharemos para um ambiente 

separado, mantendo o isolamento e comunicaremos o responsável. Neste caso, o 

estudante será autorizado a voltar a frequentar a escola somente após o resultado do 

teste negativo para o Covid-19 ou de acordo com as normas internas. 

 

DISTANCIAMENTO SOCIAL 

 

Para assegurar que o distanciamento social seja mantido dentro de nossa escola, 

estaremos observando os seguintes itens: 

 

 Controle da circulação de entrada, circulação interna e saída da escola; 

 Sala de aula com espaço mínimo de 2,0 metros entre carteiras; 

 Adaptações e controle de espaços coletivos; 

 Aulas presenciais rotativas/fracionando número de alunos ou conforme orientações 

legais. 

FAMÍLIAS:  

 

É obrigatório que cada aluno traga um kit diariamente contendo: 

 

 garrafinha para água; 

 

 03 (três) ou 04 (quatro) máscaras para trocar ao longo do período de aula (conforme 

orientação acima), dentro de um saquinho; 

 

 lenço de papel; 

 

 saquinho para colocar as máscaras já utilizadas. 

 

 Alcool em gel 70% 

 

 

 



 

IMPORTANTE 

 

Realizaremos o lanche/recreio dentro da sala de aula, para evitarmos aglomerações, 

no pátio e área externa. 

 

ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS 

 

 Se tossir ou espirrar, proteja a boca e o nariz, com um lenço de papel e depois 

jogue no lixo; 

 Mantenha-se hidratado. Traga sua garrafinha de casa e não compartilhe com 

ninguém; 

 Lave as mãos com água e sabão várias vezes ao dia; 

 Evite levar as mãos ao rosto, principalmente, boca, nariz e olhos; 

 Não compartilhe itens de uso pessoal, como materiais escolares;  

 Os estudantes devem trazer seus lanches de casa devidamente armazenados, 

e deverão consumi-los nas nossas mesas, previamente higienizadas.  

 Uso obrigatório de máscaras – sem trocar ou tirar antes do momento de troca. 

Identifique as máscaras com o nome do aluno para não haver compartilhamento; 

 A orientação é de que não haja contato físico entre os estudantes: abraços, 

beijos e outros cumprimentos.  

 

Favor responder o questionário abaixo, para 

iniciarmos o rodizio dos alunos, responder até o dia 

08.02.2020.  

 

https://forms.gle/qNbSr7fcEHCYjSuh6 

 
***A Reunião de Pais será divulgada após o fechamento do questionário.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Segue a planilha de rodízio durante a fase 

vermelhahttps://forms.gle/qNbSr7fcEHCYjSuh6: 

Início das aulas 15 de fevereiro: 
**Lembrando que o Ponto Facultativo de Carnaval foi suspenso, o calendário 

segue normalmente.  

 

1ª SEMANA 

2ª-feira               3ª-feira           4ª-feira               5ª-feira                6ª-feira 

Ed. Infantil         Fund. II            Ed. Infantil           Fund.II              Ed. Infantil 

Fund. I                E.Médio             Fund. I                E.Médio               Fund. I 

 

2ª SEMANA 

2ª-feira             3ª-feira           4ª-feira            5ª-feira              6ª-feira 

Fund. II          Ed. Infantil        Fund.II            Ed. Infantil           Fund.II 

E.Médio         Fund. I               E.Médio            Fund. I             E.Médio 

 

Legenda dos segmentos: 

Educação Infantil:  Jd. III e Jd. IV 

Fund. I : 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano e 5º ano.  

Fund. II: 6º ano, 7º ano,  8º ano e 9º ano  

E. Médio: 1º série, 2º série e 3º série.  

 

Todos os alunos nos seus respectivos horários de aula.  

Manhã: 7h30min. às 12h00  

Tarde: 13h00 ás 17h30min.  

 

 
VOCÊ É FUNDAMENTAL: Cuidando da sua saúde, você cuidará de sua família e da 

sua comunidade. Dê o exemplo! Seja o ator principal na sua rotina e estimule 

seus amigos, familiares e conhecidos a fazerem o mesmo. Adotar e manter essas 

regras são as principais ferramentas para combater o novo Coronavírus e fazer 

um retorno seguro às atividades. Proteja-se e proteja os outros! 

 

 

 
São Paulo, 05 de Fevereiro de 2021. 

 
 

                                                                                                                    
Equipe CBL 

 
 

 



 


