Ijuí, em 26 de fevereiro de 2021.

Senhoras Mães, Senhores Pais:

No final da tarde de ontem, dia 25 de fevereiro, o Sr. Governador do Estado do RS anunciou que todo nosso
estado estará sob o regime de bandeira preta, no sistema adotado para o distanciamento controlado de
controle da COVID-19, a partir da meia noite de hoje (26/02).
Isso significa que a partir de amanhã somente poderão seguir em atividades presenciais na escola os alunos
da Educação Infantil, 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. Para os demais, as aulas tornam a ser remotas.
Estas restrições serão aplicadas pelo menos até o dia 07 de março, próximo domingo, mas, a decisão sobre
a continuidade ou não do modelo deve ser anunciada na sexta-feira (5/3) ou no sábado (6/3), quando saberemos se retornaremos à bandeira vermelha e às atividades presenciais, ou, se o modelo da semana será
mantido por mais uma semana.
Sempre primamos pelo cumprimento da Legislação e seguimos na certeza de que a escola é um dos lugares
seguros para os alunos, em razão do cumprimento dos protocolos e dos cuidados diários e permanentes.
Seguiremos com as aulas presenciais para as turmas autorizadas – Educação Infantil, 1º e 2º ano do Ensino
Fundamental – mantendo horários, protocolos e organização de recreios e saídas. Tão logo retornemos à
bandeira vermelha, imediatamente também retomaremos as atividades presenciais dos demais alunos.
Lembramos a todos que ainda não passamos pela pandemia. O retorno às aulas e a outras atividades devem
ser mantidas com respeito aos protocolos e com responsabilidade. O vírus não circula sozinho, nós o transportamos. Tornamo-nos responsáveis por este momento de bandeira preta na medida em que minimizamos cuidados, tais como o uso de máscaras, higienização das mãos, permissões para frequentar ou organizar festas com grande número de pessoas, circularmos mais do que o realmente necessário. Sem o compromisso e cuidado permanente de todos, este momento poderá se estender, ou, ainda, retornar algumas
vezes ao longo do ano.
Para os alunos que voltam a ter aulas remotas, informamos que as aulas serão síncronas, ou seja, em tempo
real. É um modelo diferente do adotado no ano de 2020 porque estamos em um momento diferente. A
paralisação deve ser curta e os professores estão com seus planejamentos prontos, não sendo possível
modificar tudo abruptamente. Assim, os alunos devem acompanhar as aulas que serão transmitidas ao vivo
pelos professores nos seus horários normais de aula.
Na vigência da bandeira preta, somente haverá atendimento a público externo no turno da tarde, enquanto
se desenvolvem as atividades presenciais autorizadas. Pedimos que o deslocamento seja somente em casos
de extrema necessidade.
Na certeza de que este momento será breve e que logo estaremos de volta, seguimos à disposição.

