COMUNICADO DE RETORNO ÀS AULAS HÍBRIDAS – ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO

Senhores pais e responsáveis,
O retorno das aulas do segmento Fundamental II e Médio ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 12 de abril
de 2021, em modelo híbrido, respeitando a determinação do Decreto Estadual, que permite a presença de 30% da
ocupação das salas. O nosso Protocolo de Biossegurança foi readequado e o seu cumprimento será feito de forma
rígida para garantia da segurança sanitária de toda a comunidade escolar.
A entrada dos alunos ao colégio só será permitida mediante a apresentação do Termo de Compromisso
(ANEXO I) assinado pelos pais e responsáveis. O aluno que não apresentar o Termo de Compromisso assinado fica
impedido de adentrar as dependências do colégio até que o responsável autorize por meio da assinatura. Nossos
profissionais farão a aferição da temperatura corporal, estará disponível dispenser de álcool em gel e marcadores de
distanciamento fixados no chão para manter distância segura entre as pessoas.
No período matutino, a entrada será apenas pelo portão principal (pela rua São Paulo), enquanto a saída,
além do portão principal (Rua São Paulo), será também pelos fundos (Rua Arthur Bernardes).
No período vespertino, tanto a entrada como a saída ocorrerão apenas pelo portão principal (pela Rua São
Paulo). Os alunos do 6º, 7º e 8º anos estarão no corredor do anfiteatro, dispostos conforme as marcações de
distanciamento.
As aulas do Ensino Médio no período vespertino que acontecem nas terças-feiras para 1ª e 2ª séries e nas
segundas e quartas-feiras para a 3ª série serão remotas, portanto, todos os alunos permanecerão em suas casas, de
onde as acompanharão.
Os grupos ainda permanecem divididos em G1 e G2, no mesmo sistema de rodízios, sendo que em uma
semana alguns alunos serão atendidos de maneira presencial (híbrido) e na outra, de forma remota. Conforme avisado
anteriormente, na próxima semana será oportunizado ao grupo G2 iniciar o rodízio, participando das aulas no colégio.
A ida dos alunos à escola é facultativa, portanto, o envio só deve ocorrer caso as famílias sintam-se seguras para tal
decisão.
Vale ressaltar que as trocas e ajustes de grupos G1 e G2 estão suspensos por pelo menos duas semanas, pela
necessidade de se fazer o levantamento estatístico dos alunos presenciais. Entretanto, não está descartada a hipótese
da criação de um G3 para atender a demanda da capacidade máxima de 30% da sala.
Na segunda-feira, dia 12, será realizada uma reunião com todos os pais do Fundamental II e Médio às
19h30min, pelo Zoom, sobre o retorno ao modelo híbrido, as responsabilidades dos alunos quanto ao Protocolo de
Biossegurança e os demais avisos gerais. O link da reunião será enviado pelos orientadores pedagógicos aos alunos no
grupo de recados da turma e também pelo ClipEscola.
Desde já agradecemos a compreensão e confiança das famílias perante as condições que enfrentamos em
nossa realidade escolar e social. Que Deus nos abençoe!
Apucarana, 09 de abril de 2021.
Matheus Gaspar da Silva
Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental II e Médio

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO SEMANAL PARA ACESSO DO ALUNO AO COLÉGIO SÃO JOSÉ

TERMO DE 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.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

