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Rio do Sul, 12 de janeiro de 2021    

                                                                                             

 Prezadas famílias,  

 

Com a aprovação da Lei nº 18. 032 de 08 de dezembro de 2020, que dispõe sobre as atividades essenciais 

no Estado de Santa Catarina e a Portaria conjunta da Secretaria de Educação, da Saúde e Defesa Civil de SC, nº 

983, publicada no dia 15 de dezembro de 2021, contendo orientações sobre os protocolos sanitários para o retorno 

presencial das aulas, estamos planejando o atendimento das atividades letivas para o início deste ano.  

Ainda estamos num contexto de pandemia e não conseguiremos atender a totalidade de nossos alunos 

no formato presencial, uma vez que temos que respeitar o distanciamento de 1,5 metros. Porém, estamos 

projetando os diferentes formatos de atendimento, de acordo com a especificidade de cada segmento de ensino.  

Assim, estabelecemos alguns critérios para esta organização:  

1º) Atender diariamente, de maneira presencial, todas crianças de Berçário, Educação Infantil, 1º,  2º e 

3º anos do Ensino Fundamental 1 e Projeto Contraturno. Essas faixas etárias, devido às suas necessidades e 

peculiaridades necessitam do atendimento presencial. As turmas serão divididas em grupos menores para que 

possam ser atendidas seguindo os protocolos sanitários.  

2º) As demais turmas do Ensino Fundamental 1 serão atendidas de maneira híbrida. As turmas serão 

divididas em dois grupos, que serão atendidas de acordo com um calendário, sendo uma semana de maneira 

presencial e outra on-line. Para atender este formato de ensino, as salas estão sendo equipadas para o professor 

dar aula para o grupo que está presencial ao mesmo tempo que é transmitido em tempo real para o grupo que está 

em casa com as aulas on-line.  

3º) Para as turmas do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, acontecerá a alternância de grupos entre a 

modalidade presencial e on-line. Assim, numa semana atenderemos presencialmente os alunos dos 6º aos 8º anos 

do Ensino Fundamental 2 (GRUPO 1), enquanto o GRUPO 2, constituído pelas turmas dos 9º anos e Ensino 

Médio, se manterá em casa recebendo aulas no formato que foram ofertadas em 2020 (via Google Meet). Na 

semana seguinte acontecerá a alternância de grupos, os alunos dos 9º anos e Ensino Médio (GRUPO 2) terão 

aulas presenciais, enquanto o GRUPO 1 participará das aulas no formato on-line. Para que possamos garantir a 

segurança de nossos alunos e educadores, respeitando o distanciamento de 1,5 metros, cada turma será dividida 

em 2 grupos.  

É importante ressaltar uma informação aos alunos que fazem parte ou convivem com pessoas do grupo 

de risco, assim como para as famílias que estão priorizando o isolamento social e não se sentem seguras a 
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autorizarem a presença de seus filhos na escola: haverá a possibilidade da continuidade das aulas na modalidade 

on-line/remotas, mediante a assinatura do Termo de Responsabilidade junto à escola. 

Todos os detalhes referentes aos formatos das aulas presenciais e on-line de cada segmento será 

abordado na reunião de pais, conforme o cronograma que segue abaixo e que já foi divulgado no site da escola e 

pelo aplicativo Clipescola em dezembro de 2020.   

 

Reunião de pais:  

Data Segmento/Turma Local Horário 

25/01/2021  1º ano do EF1  Google Meet 19h30min 

26/01/2021  2º ano do EF1  Google Meet 19h30min 

27/01/2021  3º anos do EF1  Google Meet 19h30min 

28/01/2021  4º e 5º anos do EF1  Google Meet 19h 

28/01/2021  Berçário Google Meet 19h30min 

01/02/2021  Contraturno Escolar  Google Meet 19h 

01/02/2021  Educação Infantil 

(Maternais e Infantil 1)  

Google Meet 19h30min 

02/02/2021  Educação Infantil – 

Infantil 2 e 3 

Google Meet 19h30min 

04/02/2021  6º ano ao 3º ano do 

Ensino Médio  

Google Meet 19h30min 

 

E quanto às datas de reinício das atividades letivas, retomamos abaixo o cronograma atualizado de datas:  

 

Início do Ano Letivo:  

 

- Berçário: 01/02/2021  

- Educação Infantil ao 2º do Ensino Fundamental 1: 03/02/2021 

-  3º ao 5º ano do Ensino Fundamental 1: 04/02/2021  

- Projeto Contraturno:  Será de acordo com a data de início da turma do período regular. Detalhes sobre 

alimentação e horários de descanso  das crianças serão abordados em reunião de pais.  
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Atenção: alterações de datas no início do ano letivo de 2021 para os alunos do Ensino Fundamental 02 e 

Ensino Médio:  

- 03 a 05/02/2021 – Horário especial EF2 e EM para semana pedagógica + apresentação da proposta de trabalho 

das disciplinas para o ano de 2021 por meio do Google Meet (links serão divulgados via ClipEscola); 

- 08/02/2021 – início das aulas presenciais para as turmas conforme o cronograma para o atendimento na 

modalidade híbrida que será divulgada no início de fevereiro de 2021.  

Agradecemos a parceria, a compreensão e o apoio recebido de nossas famílias durante este contexto de  

pandemia que impôs uma série de limites para o atendimento pedagógico aos nossos alunos.  

Recebam nosso abraço fraterno na certeza que logo poderemos fazê-lo presencialmente.  

Que Maria Auxiliadora, nossa Mãe e Mestra, interceda por nossas famílias e pela nossa Escola e abençoe 

o ano de 2021 com saúde, paz, sabedoria e persistência para o enfrentamento de novos desafios, acreditando 

sempre que através do diálogo, da organização de nossas equipes de trabalho e da parceria com as nossas famílias, 

sairemos mais fortalecidos, encontrando as alternativas possíveis para garantir a aprendizagem de nossos alunos.  

 

Atenciosamente, 

Direção e Coordenação Administrativa 

Instituto Maria Auxiliadora - IMA 

 

 

 

 


