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Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2020. 
 

 

Assunto: Retorno presencial e divulgação do novo horário de aulas – 7º ano 
 

Prezados responsáveis, no dia 19/10, haverá o retorno das aulas presenciais e, com isso, gostaríamos de 
reforçar alguns protocolos, assim como divulgar o novo horário que será seguido a partir da data citada. 

 

 
Sobre os cuidados de cada estudante: 

 

 O uso de máscara será obrigatório por todo o tempo em que estiver no colégio, exceto na hora do lanche; 

 Sugerimos, que o estudante traga na mochila, uma necessaire (plástico devidamente higienizado) contendo 3 

máscaras, identificadas com o seu nome, e um saco plástico vazio para que as máscaras sujas possam ser 

colocadas; 

 Para reduzirmos ainda mais o risco de contágio, solicitamos que cada estudante traga uma garrafinha de água 

ou copo. Os bebedouros serão para uso exclusivo de copos e garrafas, que deverão ser de uso individual e 

intransferível. 

  Uso de álcool em gel (70%), ao entrar no colégio, antes do ingresso nas salas de aula e outras situações de 

contato com superfícies, mesmo que se tenha disponibilizado em todos os espaços da escola; 

 Inicialmente, a cantina não funcionará, por isso será necessário que cada um traga o seu lanche; 

 Os objetos/materiais de uso pessoal não poderão ser compartilhados; 

 A família deverá aferir, diariamente, a temperatura do estudante antes de sair para o colégio. Em caso de febre 

ou estado febril, deverá ficar em casa. Nos casos de estudantes, com febre identificada durante o turno da aula 

ou com sintomas de COVID-19, aguardarão a chegada do responsável em um espaço reservado e só poderão 

retornar à aula presencial mediante apresentação de atestado médico. 
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Sobre a organização de entrada e saída:  

 

Gostaríamos de contar com a compreensão dos responsáveis no que diz respeito ao cumprimento dos horários 
de entrada e saída, que serão primordiais para a boa organização e controle do protocolo de medida de 
segurança a fim de evitar aglomerações nas dependências do colégio. Cabe ressaltar: 

 Os estudantes que chegarem ao colégio antes do horário determinado não poderão entrar. Aguardarão com seu 
respectivo responsável na área externa do colégio;  

 O horário da saída também precisará ser respeitado.  
 

 
 
 

Confira abaixo os horários das aulas para a retomada do dia 19/10: 

 
 

7º Ano Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 - 08:00 LP CIE MAT MAT RED 

08:00 - 08:45 LP CIE MAT MAT RED 

08:45 - 09:30 MAT EF ING RED LP 

09:30 - 09:45 INTERVALO 

09:45 - 10:30 MAT EF ING HIST LP 

10:30 - 11:15 GEO             ER TEATRO ING CIE 

11:15 -12:00 GEO ER GEO HIST HIST 

 

 

Observações: todas as aulas continuarão sendo transmitidas, ao vivo, pelo Teams para os estudantes que optaram 

por permanecer em casa. 

Em tempo, também comunicamos que alguns professores não retornarão para o ensino presencial, visto que 

fazem parte do grupo de risco. 

 

 

Fraternalmente, 

Equipe de Coordenação Pedagógica 

 

 

 


