
Ijuí, 15 de fevereiro de 2021. 

AJUSTADO EM 15 DE FEVEREIRO 

 

Assunto: 

INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2021 

 

Senhores Pais: 

Conforme nosso Calendário Escolar, iniciaremos o ano letivo 2021 na próxima quarta-feira, dia 17 de fevereiro. 

Esse período no qual estamos vivendo ainda nos obriga a adaptações em relação àquilo que sempre nos acostu-

mamos a ter e ser como escola.  

Sua atenção, colaboração e compreensão para as informações a seguir são primordiais para que tudo funcione. 

Divide-se as informações em grandes grupos para facilitar a compreensão: 

 

1. Atendimento presencial total 
A atual legislação determina um distanciamento entre os alunos, nas salas de aula, de 1,5m. Havíamos anun-

ciado que algumas turmas teriam que retomar as aulas em modelo híbrido, com atendimento presencial em 

uma semana e aulas on-line na outra. Este modelo não era aquele que desejávamos. 

 

Um grande estudo de reorganização das salas de aulas foi feito, e, fugindo da arrumação convencional de sala 

de aula, modificando paredes internas, conseguimos, ao longo do final de semana, fazer os ajustes necessários 

de forma que podemos hoje anunciar que todas as turmas terão aulas presenciais diariamente, não sendo 

necessária a utilização de escalonamentos de dias. 

 

Para que tudo funcione como está planejado, com toda a segurança, é fundamental que todos auxiliem na 

observação dos protocolos, dos horários de entrada e saída, na manutenção do distanciamento também nas 

áreas externas da escola. Qualquer princípio de aglomeração poderá acarretar sanções ao CEAP com a possível 

determinação de termos que retornar à ideia de aulas híbridas. 

 

Achamos caminhos para, respeitada a legislação, atender a todos. Agora, precisamos do apoio e colaboração 

de todos. 

 

Por gentileza, verifiquem no site do CEAP, clicando no banner inicial, informações, horários, calendário escolar 

e os protocolos e escalonamentos de horários de entradas e saídas, bem como das portas a serem utilizadas 

 

 

2. Organização dos dias 17 a 20 de fevereiro 

Iniciaremos na próxima quarta-feira, dia 17 de fevereiro. No entanto, teremos uma organização especial para 

esses dias que pedimos seja observada com atenção: 

Turno da manhã: (7º, 8º, 9º e Ensino Médio): 



Nos 4 dias as aulas serão on-line, através das salas de aulas virtuais. Será momento de ajustes de acessos, 

conferências de e-mails, retomada dos protocolos obrigatórios.  

Os alunos serão inseridos nas salas virtuais e receberão e-mails, pelo e-mail institucional (nome_sobre-

nome@ceap.g12.br) (Leia-se o documento já postado no site a respeito). 

 

Turno da tarde 

Dia 17 

Educação Infantil – Conforme combinado nos atendimentos individuais 

1º Ano - Recepção aos alunos no pátio - Participação das Atividades Especiais – Aula normal 

2º ao 6º ano - Aulas síncronas com orientações. 

  

Dia 18 

1º Ano - Aula normal 

2º Ano - Recepção aos alunos na quadra. 

3º ao 6º Anos – 6º Ano - Recepção às turmas (direto nas salas). 

 

Dia 19 

1º ao 6º – Aula normal. 

 

3. Autorização escrita 

Para o retorno, é obrigatório o preenchimento, em papel, com assinatura, do Termo de Autorização. É uma 

exigência da atual legislação. Sem este documento, o aluno não pode permanecer na escola. Os modelos 

estão postados no site, por favor, faça o download, imprima, preencha e entregue na Secretaria. As famílias 

que já fizeram este documento no ano de 2020 não precisam fazer novamente. 

Havendo alteração na Legislação, imediatamente faremos contato informando as mudanças de procedimen-

tos decorrentes. 

Lembramos que ainda persiste a não obrigatoriedade da presença, sendo facultado à família a manutenção 

do aluno em casa, situação em que a aula deverá ser acompanhada a partir das salas virtuais. 

 

Certos de sua colaboração e compreensão, desde já agradecemos. 



 


