
Porto Alegre, 28 de abril de 2021.

Prezadas famílias do N1 e N2 da Educação Infantil,

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

Nível 1 e do Nível 2 da Educação Infantil serão retomadas a partir de amanhã, dia 29 de abril. As famílias que

optarem pela permanência em estudos domiciliares deverão comunicar essa decisão pelo e-mail

educacaoinfantil@colegiofarroupilha.com.br.

CRONOGRAMA DE RETORNO

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

desde outubro de 2020, os ambientes da Educação Infantil foram adaptados, e a totalidade das turmas desse Nível de

Ensino poderá ser atendida de forma presencial. Permanecerão na modalidade on-line apenas as crianças cujas

famílias optarem por esse modelo.

O retorno das aulas presenciais (29/4), com vistas ao acolhimento e à readaptação das crianças, ocorrerá em pequenos

grupos, com horários diferenciados, que serão informados individualmente, por meio da ferramenta Google Sala de

Aula.

A partir de sexta-feira, 30 de abril, todas as crianças do Nível 1 e Nível 2 poderão frequentar o Colégio durante o

período integral de aula, conforme mostra a tabela abaixo. Para aquelas que necessitarem de adaptação, com horários

reduzidos, a combinação deverá ser feita diretamente com a equipe pedagógica, via agenda virtual.

NÍVEL ENTRADA SAÍDA ACESSO

N1 | manhã 7h45 às 8h 12h às 12h15 Prédio B  | Acesso 1

N1 | tarde 13h30 às 13h45 17h45 às 18h Prédio B  | Acesso 1

N2 | manhã 7h30 às 7h45 11h45 às 12h Prédio B  | Acesso 1

N2 | tarde 13h15 às 13h30 17h30 às 17h45 Prédio B  | Acesso 1

Estamos felizes em receber novamente as crianças 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,

Cleusa Beckel
Coordenadora da Educação Infantil

Marícia Ferri
Diretora Pedagógica

mailto:anosiniciais@colegiofarroupilha.com.br

