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Prezadas famílias dos estudantes dos Anos Finais da unidade Correia Lima, 
 
A partir de 22 de fevereiro, segunda-feira, acontece a volta às aulas no Colégio Farroupilha, e, ao iniciar                  
este novo ano letivo, gostaríamos de agradecer às famílias pela parceria que se fortaleceu diante dos                
desafios vivenciados em 2020. Sabemos que permanecemos em um contexto desafiador e, por isso,              
seguimos com todos os cuidados relacionados à prevenção e à mitigação dos riscos de contágio pelo                
coronavírus. Mantivemos, também, a parceria com o Hospital Moinhos de Vento, que assessora a              
instituição no contexto da pandemia. 
 
Nesse cenário, informamos que o retorno ocorrerá de forma híbrida - com estudantes nas modalidades               
presencial e virtual - e escalonada. 
 
No primeiro dia de aula (22/02), para que sejam feitos a organização da rotina e o compartilhamento das                  
orientações gerais, as atividades acontecerão em formato virtual para todos os estudantes. O retorno              
presencial acontecerá conforme o escalonamento abaixo:  
 

- 23/02, terça-feira 
  13h40 - 6º ano (grupo A) 
  14h30 - 8º ano (grupo A) 
  7º e 9º anos: aula virtual 

 
- 24/02, quarta-feira 
  13h40 - 7º ano (grupo A) 
  14h30 - 9º ano (grupo A) 

 
 DIVISÃO DOS GRUPOS 
 
Com o intuito de atender ao protocolo que estabelece o distanciamento mínimo de 1,5 m em sala de aula,                   
as turmas foram divididas em dois grupos, em quantidades semelhantes de estudantes. A divisão seguirá o                
critério da ordem alfabética, conforme a lista de chamada do Google Sala de Aula, onde o detalhamento                 
dessas informações estará disponível a partir do dia 19 de fevereiro.  
 
Confira, abaixo, os dias e as modalidades de participação para cada grupo. Após o dia 1º de abril, o                   
calendário das aulas híbridas seguirá a mesma lógica de organização.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DATA PRESENCIAL VIRTUAL 
23 a 26/02 GRUPO A GRUPO B 
01 a 05/03 GRUPO B GRUPO A 
08 a 12/03 GRUPO A GRUPO B 
15 a 19/03 GRUPO B GRUPO A 
22 a 26/03 GRUPO A GRUPO B 

 29/03 a 01/04 GRUPO B GRUPO A 
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Solicitamos especial atenção ao cumprimento dos horários indicados acima, a fim de evitar aglomerações              
nas entradas e saídas.  
 
É importante ressaltar que seguimos os protocolos vigentes e que, até o momento, não houve publicação                
de novo decreto pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre ou pelo Governo do Estado do Rio Grande do                  
Sul. Portanto, as informações acima estão sujeitas a alterações, conforme as novas orientações a serem               
efetuadas pelo Poder Executivo Municipal ou Estadual. Em caso de novas diretrizes, as famílias serão               
informadas pelos canais oficiais da escola.  
 
PESQUISA SOBRE A MODALIDADE DE ENSINO 
 
Para compreendermos o posicionamento das famílias sobre a modalidade de ensino escolhida, solicitamos             
aos pais ou demais responsáveis que respondam a um questionário sobre o assunto. Trata-se de uma                
pesquisa que auxiliará a escola a preparar-se da melhor forma possível para atender os estudantes de                
forma híbrida.  
 
Para responder*, é necessário clicar aqui. 
O link estará disponível até quarta-feira, 17/02. 
 
*As famílias que têm mais de um filho na escola deverão responder ao questionário mais de uma vez,                  
correspondendo, assim, a cada um dos estudantes. 
 

Agradecemos o compromisso e a colaboração das famílias diante das adequações que se fazem necessárias               

e desejamos um ano letivo repleto de novas aprendizagens para todos.  

Para mais esclarecimentos, seguimos à disposição. 

 
Atenciosamente, 
Rafaella Perrone 
Coordenadora dos Anos Finais 

Marícia Ferri 
Diretora Pedagógica 

Sílvia Dias 
Supervisora Pedagógica 

 

 

 
HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA DOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS 

 ENTRADA SAÍDA 

6º e 7º ANOS  13h40 18h 

8º e 9º ANOS 13h50 18h10 

http://colegiofarroupilha.com.br/pesquisa/satisfacao/signin

