
  

 Capivari, 25 de setembro de 2020  

 

ATIVIDADES PRESENCIAIS OUTUBRO  

Dando seguimento ao plano de retomada gradativa das atividades educacionais 

presenciais, informamos abaixo a programação semanal de atividades, por nível de 

ensino, que será adotada a partir de 13 de outubro.   

Salientamos que continuaremos a oferecer a abordagem híbrida – mistura de atividades 

pedagógicas presenciais e remotas.  

Solicitamos a todos os pais, inclusive aos que optaram pelas atividades presenciais em 

setembro, que respondam, até dia 30/09, ao questionário disponibilizado no aplicativo 

da escola. Esclarecemos que, de acordo com o retorno das famílias nessa pesquisa, a 

programação poderá ser alterada.  

Período da manhã – das 7h às 11h25  

  6º ano  7º ano  8º ano  9º ano  

2ª feira  

  

x  x  x    

3ª feira  

  

       x 

4ª feira  

  

        

5ª feira  

  

      

6ª feira  

  

        

  

Período da tarde – das 13h00 às 17h00  

  EI I  EI II  EI III  EI IV  1º ano  2º ano  3º ano  4º ano  5º ano  

2ª feira  

  

x     x       x   x   x   x   

3ª feira  

  

x  x  x   x   x  x     

4ª feira  

  

x  x  x  x   x    x  

5ª feira  

  

x  x  x  x  x        

6ª feira  

  

x  x        x    

 



 

Os dias e horários das atividades do Ensino Médio serão divulgados posteriormente em 
novo comunicado. 

 

OBSERVAÇÕES:  

  

EDUCAÇÃO INFANTIL – Nível 1 e 2  

As crianças do Infantil 1 e 2 são pequenas e podem estar menos familiarizadas com a 

escola. Por essa razão, um adulto poderá levá-las a locais previamente estipulados, 

externos à sala de aula, onde haverá um funcionário da escola para recebê-las.  

A regra de distanciamento mínimo de 1,5 metro deverá ser respeitada.  

  

ESTUDANTES  

• Recomenda-se que os alunos tragam para a escola o mínimo de materiais;  

• Não será permitido o compartilhamento de material escolar, portanto 

recomenda-se verificar o estojo do aluno diariamente;  

• O aluno deverá vir uniformizado e com calçado simples e fechado (estilo tênis);  

• Todos os alunos deverão usar máscara de proteção facial durante sua 

permanência no colégio;   

• Orientamos que cada aluno traga seu álcool em gel, sua garrafinha de água e 

duas máscaras de reserva (acondicionadas em saquinhos na mochila);  

• Solicitamos o compromisso das famílias de não enviar o aluno para a escola caso 

tenha apresentado algum sintoma viral nas últimas 24h;   

• Sugerimos que uniformes, calçados e máscaras de tecido sejam higienizados 

diariamente.  

  

ATUALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS  

• Todos os colaboradores utilizam face shield ou óculos de proteção e máscara;  

• Alunos só podem entrar na escola usando máscara de proteção (de pano ou 

descartável);  

• Na entrada, todos higienizam as mãos e as mochilas com álcool 70 e os sapatos 

nos tapetes sanitizantes. Os totens disponíveis na portaria são acionados por 

pedal;  

• Há medição de temperatura nas entradas com termômetro infravermelho. Caso 

a temperatura esteja acima de 37,5o C, os pais serão comunicados e deverão 

levar a criança ou o adolescente imediatamente. O mesmo ocorrerá caso o aluno 

apresente qualquer sintoma de doença viral durante sua permanência na escola;  

• Toda ausência deverá ser comunicada à coordenação;  

 



 

 

 

• O momento de escovação dentária das turmas de Educação Infantil e 1º ano foi 

suspenso;  

• A escola promove momentos específicos para lavagem das mãos;  

• Os alunos devem utilizar os dispensers de parede de álcool em gel disponíveis 

nos corredores de acesso às salas de aula e demais dependências do colégio;  

• Retiramos todos os elementos decorativos das salas de aula que possam ser foco 

de contaminação;  

• Nossa equipe de limpeza prioriza a higienização de áreas críticas como banheiros, 

corredores, corrimãos e maçanetas;  

• A comunidade escolar é orientada permanentemente a manter o distanciamento 

social;  

• O uso de ar condicionado será utilizado somente na opção ventilação e todas as 
portas e janelas permanecerão abertas; 

• Restringimos o uso de bebedouros, ficando disponíveis apenas para encher as 
garrafinhas;  

• Toda a comunidade escolar deve trazer sua própria garrafinha de água e copo 

para consumo pessoal.  

A escola segue as orientações e determinações das autoridades competentes, 

tomando medidas que sejam permitidas do ponto de vista legal e seguras no que 

tange à saúde e ao bem-estar da comunidade escolar.  

Na medida em que essas orientações e determinações forem alteradas, 

atualizaremos os nossos procedimentos.  

  


