Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 2021.

“.... Nossas vidas estão, inteiramente, nas mãos da Providência Divina.
Recordamos que nossos planos nem sempre coincidem com os Seus
planos, por tanto devemos estar sempre atentos!...”
Senhores Responsáveis,
O objetivo desta é comunicar e orientar a cada família que nos dias 01 e 02 de
fevereiro, o Corpo Docente estará no instituto Pio XI, para planejamento do novo ano
letivo (2021).
A escola está preparada para iniciar nossas atividades, no Sistema HIBRIDO, ou
seja, a escola ministrará aulas presenciais e on-line simultaneamente, respeitando, é
claro, a opção de cada família.
Para evitar maiores problemas, aconselhamos aos senhores que não mandem as
crianças com doenças crônicas.
Montamos 23 salas com capacidade de transmissão direta. As salas foram
montadas para receberem 15 a 20 alunos por período, respeitando o distanciamento
de um metro e meio.
Nosso planejamento é que todas as turmas tenham aulas, diariamente, observando
o horário dos turnos matutino (manhã) e vespertino (tarde). Sendo que a Educação
Infantil sairá 15min. antes dos demais.
Se a opção para as aulas presenciais for em número maior do previsto para cada
sala, daremos preferencias aos que optarem até o dia 26/01; válido somente para os
alunos, regularmente, matriculados.
Somente faremos aulas alternadas, se o número de presença for superior ao
número de vagas de acordo com o protocolo COVID 19.
Segue abaixo o cronograma de início das aulas:

Dia: 03/02/2021 (4ªfeira)
7h as 12h30min

9º ano EF

7h as 13h15min

Ensino Médio

13h15min as 17h45min

4ºano e 5ºano EF

Dia: 04/02/2021 (5ªfeira)
7h as 12h30min

6ºano ao 9º ano EF

7h as 13h15min

Ensino Médio

7h30min as 12h15min

1ºano e 2ºano EF

13h15min as 17h45min

1ºano ao 5ºano EF

Dia: 08/02/2021 (2ªfeira)
7h30min as 12h15min

Educação Infantil

13h15min as 17h30min

Educação Infantil

Segue, em anexo, o Protocolo de Segurança e o Termo de Compromisso dos
responsáveis.
Desejamos a todos um ano abençoado, de muita paz, saúde e prosperidade.
Atenciosamente,
A Direção.

