
Porto Alegre, 28 de abril de 2021.

Prezadas famílias dos Anos Finais,

Em consonância com o decreto de número 55.856, emitido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul,

na noite de ontem, e com a publicação da bandeira vermelha na cidade de Porto Alegre, informamos que

as aulas presenciais do 6º ao 9º anos dos Anos Finais estão previstas para serem retomadas a partir de

terça-feira, 11 de maio, após o período de provas. As famílias que optarem pela permanência em estudos

domiciliares deverão comunicar essa decisão pelo e-mail anosfinais@colegiofarroupilha.com.br.

Conforme informado via circular, as avaliações trimestrais - que correspondem a 40% das notas dos

estudantes - acontecerão, de 30 de abril a 10 de maio, no formato remoto e on-line. Portanto, com o intuito

de assegurar os mesmos critérios a todos e de garantir a participação da totalidade dos estudantes nos

aulões de revisão, o retorno das atividades presenciais acontecerá após a finalização desse processo.

Na véspera da volta, todos os profissionais que trabalham em contato direto com os estudantes serão

submetidos ao teste RT-PCR para que, assim, seja minimizada a possibilidade de contágio pelo coronavírus

neste momento de retomada.

Ratificamos, ainda, a parceria com o Hospital Moinhos de Vento no assessoramento do contexto da

pandemia e na revisão dos protocolos sanitários.

CRONOGRAMA DE RETORNO

As diretrizes vigentes determinam o espaçamento mínimo, em sala de aula, de 1,5 metro entre as classes.

Por tal motivo, as turmas precisarão ser atendidas de forma híbrida, com rodízio de estudantes. Portanto, as

turmas serão divididas em três grupos, sendo que, a cada semana, dois deles serão atendidos

presencialmente. As orientações e especificações sobre os grupos serão disponibilizadas no Google Sala de

Aula e no Portal de Pais a partir do dia 05 de maio, quarta-feira.

Na primeira semana, de 11 a 14 de maio, as aulas presenciais ocorrerão para os estudantes dos Grupos A e

B, e os alunos do Grupo C continuarão em atividades on-line, com as aulas transmitidas de forma síncrona.

Na semana seguinte, serão atendidos, presencialmente, os Grupos A e C, e os estudantes do Grupo B

permanecerão em modalidade remota, de acordo com a organização abaixo. Com essa nova estruturação, a

cada ciclo de seis semanas, o mesmo estudante irá, presencialmente, ao Colégio por, aproximadamente,

quatro delas. Os grupos serão intercalados, semanalmente, enquanto houver a determinação legal do

espaçamento mínimo, conforme quadros explicativos abaixo:

SEMANA PRESENCIAL REMOTO

11 a 14 de maio Grupos A e B Grupo C

17 a 21 de maio Grupos A e C Grupo B



24 a 28 de maio Grupos B e C Grupo A

31 de maio a 4 de junho Grupos A e B Grupo C

7 a 11 de junho Grupos A e C Grupo B

14 a 18 de junho Grupos B e C Grupo A

Grupo A Grupo B Grupo C

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Para o primeiro dia de aula (11/05), com vistas à adaptação de todos e com o intuito de evitarmos

aglomerações, os horários de início foram escalonados, conforme tabela a seguir:

ANO ENTRADA SAÍDA RECEPÇÃO

6º ano 8h30 12h05 Prédio B | Acesso 2 ou Prédio D | Acesso 5

7º ano 8h30 12h05 Prédio B | Acesso 2 ou Prédio D | Acesso 5

8º ano 7h30 12h40 Prédio A | Acesso 1 ou Prédio D | Acesso 5

9º ano 7h30 12h40 Prédio A | Acesso 1 ou Prédio D | Acesso 5

A partir de 11 de maio, terça-feira, os estudantes de 6º e 7º ano terão aulas das 7h40 às 12h05; e os alunos

de 8º e 9º ano, das 7h30 às 12h40. Os locais de acesso seguirão os mesmos da tabela acima.

CRACHÁS DE ACESSO

Com vistas à segurança de toda a comunidade escolar, o uso do crachá de acesso é obrigatório. Nos Anos

Finais, o crachá utilizado é o azul, com o qual o estudante tem maior autonomia, já que, ao aproximá-lo da

catraca, a saída da escola é liberada.

Clique aqui e saiba mais sobre as categorias e as funcionalidades dos crachás.

Sabemos da expectativa pela volta às aulas presenciais e compartilhamos desse sentimento. Contudo, é

preciso ressaltar que ainda vivenciamos um contexto de cuidados coletivos e individuais e, tão importante

quanto a adoção de iniciativas e protocolos sanitários, por parte da instituição, é o compromisso de cada

http://colegiofarroupilha.com.br/site/crachas-de-acesso/


um para a mitigação de riscos. O cenário requer cautela na totalidade dos espaços, dentro e fora da escola,

para a preservação da saúde de todos. Para saber mais, acesse o Guia do Programa de Prevenção e

Combate ao Coronavírus.

Estamos felizes em receber novamente os estudantes no Colégio Farroupilha e esperamos que, a partir de

agora, tenhamos a estabilidade necessária para conduzir as atividades escolares de forma a primar pelo

bem-estar e pela aprendizagem.

Agradecemos a parceria das famílias e permanecemos à disposição para mais informações.

Atenciosamente,

Rafaella Perrone

Coordenadora dos Anos Finais

Marícia Ferri

Diretora Pedagógica

http://colegiofarroupilha.com.br/arquivos/guia_programadeprevencaoocoronavirus.pdf
http://colegiofarroupilha.com.br/arquivos/guia_programadeprevencaoocoronavirus.pdf

