
 
Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2021. 

 
 
Prezadas famílias de 1º e 2º anos dos Anos Iniciais - Ensino Fundamental da unidade Correia Lima, 

 
Conforme anunciado hoje, dia 22 de fevereiro, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, as aulas                  
presenciais de 1º e 2º anos dos Anos Iniciais - Ensino Fundamental poderão ser retomadas, bem como                 
as atividades escolares da Educação Infantil.  

 
Nesse contexto, informamos que amanhã, dia 23 de fevereiro, acontecerá, de forma on-line, o início do                
ano letivo para todos os estudantes do 1º ao 5º ano dos Anos Iniciais. A retomada presencial, na                  
unidade Correia Lima, com vistas à acolhida aos estudantes, à reorganização dos espaços e ao               
replanejamento pedagógico, ocorrerá em dias diferenciados, de acordo com o cronograma abaixo.  

 

 1º ANO DOS ANOS INICIAIS 
 

Retomada presencial: 24/02, quarta-feira 

  

Adaptamos nossos espaços, por isso a totalidade das turmas de 1º ano dos Anos Iniciais poderá ser                  

atendida de forma presencial. Assim, apenas precisarão permanecer na modalidade on-line as crianças             

cujas famílias fizerem a opção pelo ensino remoto. 

 

 
 2º ANO DOS ANOS INICIAIS 

 
Retomada presencial:  

- GRUPO A: 25/02, quinta-feira  

- GRUPO B: 26/02, sexta-feira  

 

 

A divisão dos grupos foi publicada no Google Sala de Aula de cada turma e haverá rodízio semanal entre                   

os grupos, conforme organização abaixo. Nas semanas subsequentes, a mesma lógica será seguida.  

 

 

ENTRADA SAÍDA 

Manhã: 7h40  Manhã: 11h50 

Tarde: 13h50  Tarde: 18h 

ENTRADA SAÍDA 

7h40  11h50 

SEMANA PRESENCIAL VIRTUAL 

 01 a  05/03 Grupo A Grupo B 

08 a 12/03 Grupo B Grupo A 



 
 

 

 

Para os estudantes que necessitarem de adaptação que preveja horários reduzidos, a combinação será feita               

diretamente com a equipe pedagógica.  

 
Cientes da expectativa para a retomada do ano letivo de forma presencial, salientamos que nos sentimos                
felizes em saber que os espaços da escola estarão, novamente, movimentados pela presença alegre das               
crianças. Contudo, é preciso ressaltar que vivenciamos um momento de cuidado com a saúde, no qual a                 
mitigação dos riscos é compromisso de cada um.  
 
Acesse aqui o guia do Programa de Prevenção e Combate ao Coronavírus. 
 
Agradecemos a parceria de todos e, para mais informações, permanecemos à disposição. 
  
Atenciosamente, 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Sílvia Dias 
Supervisora Pedagógica da 
Unidade Correia Lima 

Marícia Ferri 
Diretora Pedagógica 
 

Letícia Bastos Nunes 
Coordenadora dos Anos 
Iniciais  

 

 

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

