PROGRAMA DE RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES
ESCOLARES PRESENCIAIS

Srs. Pais / Responsáveis,

Quando foi anunciada a suspensão das aulas presenciais, no dia 17/03/20,
ninguém poderia imaginar que permaneceríamos por tanto tempo sem poder receber
nossos alunos no Colégio.
Desde o fechamento, em março de 2020 até os dias atuais, o cenário pandêmico
vem passando por oscilações que ora causam insegurança, ora alimentam nossa
esperança por dias melhores.
Atualmente, a Bahia registra pela primeira vez desde março de 2021 o menor
número

de

pacientes

internados

em

leitos

de

UTI

para

Covid

-

SESAB(saude.ba.gov.br/2021/07/12). Em nossa cidade, embora a situação ainda
exija cuidados, a ocupação dos leitos de UTI segue a mesma tendência.
No último dia 12/07, a prefeitura publicou no Diário Oficial do município a liberação
para retorno às aulas semipresenciais. Entendemos que a necessidade de
convivência e interação para os jovens e as crianças é imprescindível, sobretudo à
saúde emocional. Entretanto, todos os cuidados e protocolos ainda precisam ser
cumpridos com atenção.
Nesta perspectiva, o programa de retorno gradual foi pensado de forma
cuidadosa para todos os segmentos:
1- Na Educação Infantil e no 1° ano – FI (classes onde não ocorreram aulas on-line
em acordo com nossas premissas pedagógicas), as aulas ocorrerão somente no
modelo presencial.
2- Do 2º ano (FI) ao 3º ano (EM) continuaremos com o nosso trabalho on-line,
seguindo os cronogramas e horários referentes a cada série. Entretanto,
reconhecemos a necessidade de restabelecer o convívio entre alunos e
professores no ambiente escolar. As atividades presenciais serão OPCIONAIS,
no contraturno, desenvolvidas através de vivências nas diferentes áreas do

conhecimento (práticas de leitura e escrita, jogos de raciocínio, desafios
matemáticos, entre outras), e não comprometerão aqueles alunos que as famílias
desejarem o não retorno à escola. O cronograma com datas e horários para
inscrição será enviado após a devolução do formulário com a confirmação dos
estudantes que participarão das atividades presenciais. Solicitamos aos senhores
o preenchimento e envio do formulário abaixo até a próxima segunda-feira, dia
19/07.
Um novo espaço também foi
planejado para promover atividades
pedagógicas e recreativas. A Pracinha
Verde concentrará pequenos grupos em
ações planejadas para oportunizar a
convivência de alunos, familiares e
professores. A temática Viver e Conviver
permeará esses encontros. O espaço
será inaugurado nas comemorações do
Dia dos Pais com as turmas do 2° ao 5°
ano (FI).
Estamos

muito

felizes

pelo

retorno dos nossos estudantes ao
Colégio. Continuamos contando com a compreensão e colaboração dos senhores.

Sejam bem-vindos!

Atenciosamente,
A Direção e Coordenação

Todas e quaisquer informações relativas às atividades do Colégio são
prestadas através de comunicados oficiais.

