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Comunicado nº07/2021 
Assunto: Retorno as aulas presenciais da Educação Infantil, 1º anos e 2ºanos. 
                                                                                               Porto Alegre, 24 de abril de 2021. 
 
Senhores pais, responsáveis e alunos, 
 
  O novo Decreto do Governo do Estado nº 55.852, de 22 de abril de 2021, que autoriza o 
retorno das aulas presenciais na Educação Infantil e no 1º e 2º Ano do Ensino Fundamental, 
comunicamos que as aulas presenciais serão retomadas a partir de segunda-feira, dia 26 de 
abril de 2021. Os alunos do 3º ao 5º Ano do Ensino Fundamental, Anos Finais e Ensino Médio 
permanecerão com as aulas na modalidade remota, através do Sistema Gennera . 
As Atividades do Turno Integral da manhã serão retomadas a partir de terça-feira, dia 27 de 
abril de 2021, somente para alunos da Educação Infantil, 1º e 2º Ano do Ensino Fundamental. 
O retorno as aulas presenciais da Educação Infantil (sem divisão de grupo de alunos), 1º anos e 
2º anos do ensino fundamental I no Modelo Híbrido onde o Grupo 2 frequentará as aulas 
presenciais durante uma semana do dia 26/04 a 30/04/21, enquanto o Grupo 1 permanecerá 
em casa assistindo as aulas remotas. Na semana seguinte invertem-se os grupos. 

As aulas serão realizadas ao vivo no horário normal e com transmissão on-line para os 
alunos que estiverem em casa com as aulas remotas. As aulas presenciais acontecerão 
em salas de aula equipadas e adequadas para acomodação dos alunos de acordo com 
os protocolos de distanciamento. 
Segue a lista com o nome dos alunos do Grupo 2 que terão aula presencial do dia 
26/04 à 30/04/21. Enviaremos para os e-mails dos pais ou responsáveis o referente 
comunicado. 
Acompanhem novos comunicados e orientações, através do site da escola e demais mídias 
oficiais. 
Relembramos que as famílias podem ficar à vontade para manter os filhos em casa, caso assim 
desejarem. 
Em caso de dúvida entre em contato com a escola pelos telefones 3348 9733 ou 9983 55 7379. 

Orientações 

 O uso obrigatório da máscara 

 A temperatura será medida ao entrar na escola 

 Só estão autorizados a entrar e circular nas instalações escolares: alunos, 
professores, funcionários. 

 
Horário de entrada e saída das Turmas 
Turno Integral 7h30 às 13h10 
Educação Infantil: 13h20 às 17h 
1º Anos: 13h20 às 17h10 
2º Anos: 13h20 às 17h20 
 
Agradecemos sua atenção. 


