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Prezadas famílias dos estudantes das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, 
 
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. Conforme acontece em todos os anos, no primeiro dia de aula, os                  
horários de início das atividades serão diferenciados para estudantes novos e veteranos, o que possibilita               
recepcionar todos de forma adequada.   
 

Nos primeiros dias de aula, 22 e 23 de fevereiro, 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 na quarta-feira, 24 de fevereiro, e o turno inverso ocorrerá na                
modalidade on-line para todos os estudantes.  
 
 
22/02, segunda-feira | Volta às aulas com todos na modalidade on-line 
 

- Turno da manhã 
Estudantes novos: 07h30 
Estudantes veteranos: 08h20 
Os links de cada turma serão enviados na próxima semana via Google Sala de Aula. 

 
 
23/02, terça-feira | Aulas com todos na modalidade on-line 
 

- Turno da manhã: 07h30 às 12h50 
- Turno da tarde: 14h às 17h40 

 
 
24/02, quarta-feira |Volta às aulas do primeiro grupo na modalidade presencial  
 

- Turno da manhã 
1ª série: 07h30 
2ª série: 08h20 
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Com o intuito de atender ao protocolo que estabelece o distanciamento mínimo de 1,5 m em sala de aula,                   
as turmas serão divididas em grupos, respeitando a língua adicional escolhida pelo estudante (Alemão ou               
Espanhol). Os grupos serão divulgados na próxima semana, via circular. 
 
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 para atender os estudantes de forma                
híbrida.  
 
Para responder*, é necessário clicar aqui. 
O link estará disponível até quarta-feira, 17/02, às 12h. 
 
*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 a compreensão e a colaboração de todos e seguimos à disposição para eventuais dúvidas e                
informações adicionais. 
 
Atenciosamente, 
Cristiano Silva dos Santos 
Coordenador do Ensino Médio 
 

Marícia Ferri 
Diretora Pedagógica 

LabPort, v.01, GS, 11/02/2021. 

 

 

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

