Apucarana, 27 de janeiro de 2021.

SENHORES PAIS,
Com o intuito de proporcionar a todos os alunos a oportunidade de voltarem na primeira semana de aula,
seguindo nosso Calendário Escolar/2021 aprovado pelo NRE de Apucarana, iniciaremos nosso ano letivo nos dias 04
e 05 de fevereiro/2021, de maneira escalonada, ou seja, dividindo a escola em dois grupos. Nesses dois primeiros
dias (04 e 05/02/2021) não haverá transmissão das aulas online, pois será um momento de acolhida/retorno à
escola.
A divisão das turmas em dois grupos (G1 e G2) estará listado de acordo com a relação de matrículas por turma
entregue pela secretaria à coordenação, ficando disponível e de uso exclusivo do Colégio para controle e frequência
dos alunos por semana. As listas que dividiram as turmas em dois grupos foram organizadas em ordem alfabética
(de A - Z).
•

No dia 04/02/2021 virão para a escola os alunos do GRUPO 1.

•

No dia 05/02/2021 virão para a escola os alunos do GRUPO 2.

As listagens das turmas serão publicadas dia 02/02/2021 a partir das 10h, via Aplicativo da escola (ClipeEscola),
Rede Sociais (Facebook e Instagram) e Site do Colégio São José (www.sjose.com.br).
A partir do dia 08/02/2021 (segunda-feira), o GRUPO 1 virá a semana toda, ou seja, dias 08, 09 e 10 de fevereiro.
Dia 11 (feriado) e 12 (recesso) não haverá aulas.
O GRUPO 2 virá nos dias 18 e 19 de fevereiro (quinta e sexta-feira), pois segunda, terça e quarta-feira (15,16, e
17 de fevereiro) serão os feriados de carnaval.
É importante as famílias dialogarem sobre o PROTOCOLO DE SEGURANÇA PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS (Anexo I) e a AUTORIZAÇÃO SEMANAL PARA O ACESSO DO ALUNO AO COLÉGIO SÃO JOSÉ (Anexo II). É
indispensável a apresentação desta AUTORIZAÇÃO, que terá sua validade por 01 semana. Toda semana que o aluno
vier presencialmente, terá que trazer novamente essa AUTORIZAÇÃO preenchida e assinada.
FEVEREIRO/2021 (Feriados e Recessos: Dias 11, 12, 15, 16 e 17/02/2021).
•

GRUPO 1 – Fevereiro: Dias 04, 08, 09 e 10/02/2021.

•

GRUPO 2 - Fevereiro: Dias 05, 18, 19 e 20/02/2021.
o

OBS: Outras datas para aulas presenciais serão informadas oportunamente.

Atenciosamente, a Direção.

ANEXO I
Protocolo de Segurança para o retorno das atividades presenciais no Colégio São José.
Seguindo as Orientações do Ministério da Educação - GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE
RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS e Resolução SESA n°1231/2020, e Decreto nº 6.637 do Diário Oficial do
Paraná de 20 de janeiro de 2021, fica decidido que é:

Responsabilidades da escola:
•

Limitar o acesso de pessoas às dependências.

•

Parquinhos permanecerão fechados.

•

Disponibilizar na entrada dos alunos e professores o controle da temperatura corporal, tapetes para
higienização, dispenser de álcool em gel, sabonetes líquidos nos banheiros, máscaras para todos os
profissionais no ambiente escolar.

•

Preparar as salas de aulas, mantendo a distância de 1,5 metros entre os alunos, evitando o contato social.

•

Afixar cartazes com orientações sobre a prevenção da COVID-19.

•

Intensificar as práticas de limpeza.

•

Capacitar a equipe para auxiliar na prevenção.

Responsabilidade das famílias:
•

O aluno deverá vir obrigatoriamente de máscara e trazer uma reserva.

•

Lavar frequentemente as mãos e higienizar com álcool em gel 70%.

•

Não cumprimentar com aperto de mãos, beijos e abraços.

•

Respeitar distanciamento de pelo menos 1,5 metro.

•

Trazer seu próprio álcool em gel.

•

Trazer sua garrafinha de água, pois os bebedouros de aproximação da boca serão desativados.

•

Cabelos longos deverão permanecer presos e evitar uso de adornos (lenços e etc).

•

Não será permitido o compartilhamento de materiais de uso pessoal.

•

Trazer o TERMO DE COMPROMISSO SEMANAL preenchido e assinado.

•

Ao retornar de viagem, o aluno deverá respeitar isolamento domiciliar de 14 dias, acompanhando as aulas
on-line.

ANEXO II
TERMO DE AUTORIZAÇÃO SEMANAL PARA ACESSO DO ALUNO AO COLÉGIO SÃO JOSÉ
COMPROMISSO COM O PROTOCOLO DE SEGURANÇA DO COVID-19.

Eu,_____________________________________________________________________________,
portador do CPF número:_________________________________________________responsável pelo
estudante _______________________________________, matriculado no _____ano/série, turma_____
do Colégio São José, DECLARO que:
•

Estou ciente sobre os protocolos de segurança necessários durante a pandemia de Covid-19.

•

O estudante matriculado nesta instituição de ensino não apresentou, nos últimos 14 dias nenhum dos sintomas de
contaminação, tais como febre, tosse ou que teve o diagnóstico de infecção pelo covid-19.

•

Entrarei em contato com a instituição de ensino caso o estudante apresente quaisquer dos sintomas causados pela
infecção do Covid-19.

•

Caso o estudante seja contaminado com a Covid-19, todos os membros da família deverão ficar em isolamento.

Data:____/____/2021.

