
 
 

 
 

Canoas, fevereiro de 2021. 

 

 Prezados Estudantes, Pais ou Responsáveis! 

 

 É com grande satisfação e alegria imensa que comunicamos o retorno às aulas presenciais no formato híbrido, em todos 
os níveis do Colégio Luterano Concórdia. Acompanhando as orientações vindas do Poder Público Municipal, estamos autorizados 
a retornar com 50% da capacidade de atendimento. Dessa forma, através deste comunicado estamos fornecendo as informações 
básicas sobre como será a organização do colégio, uma vez que teremos alunos sendo atendidos no formato híbrido (revezamento 
entre atendimento presencial e on-line). 

 É importante esclarecer que conforme a autorização dos órgãos responsáveis poderemos atender com a capacidade de 
50%. Sendo assim, optamos em ofertar a possibilidade de optar pelo melhor formato para esse atendimento. Dessa forma as 
famílias que desejarem poderão manter seus filhos recebendo o atendimento on-line, em suas residências. Esse atendimento será 
disponibilizado no mesmo horário das aulas presenciais, sendo estas transmitidas ao vivo. A outra opção é a no modelo híbrido, 
onde as turmas onde o número de alunos ultrapassa o limite de atendimento, serão divididas em dois grupos (A e B). Onde um 
grupo é atendido presencialmente por uma semana, enquanto o outro grupo acompanha as aulas on-line, havendo revezamento 
entre os grupos de semana em semana. Cabe reafirmar nossa responsabilidade e nosso compromisso de garantir que nossos 
alunos não terão qualquer prejuízo pedagógico com o modelo de atendimento adotado. Manteremos, como desde o início deste 
período de impossibilidade de atendimento presencial, a qualidade e a real preocupação com nosso propósito final: uma educação 
de qualidade na formação de cidadãos com habilidades e atitudes para a construção de um mundo cada dia melhor. 

 Para adotarmos tal medida, realizamos nas últimas semanas uma pesquisa entre as famílias de nossos alunos para 
sabermos a escolha de cada uma delas com relação ao modelo preferencial. Estamos trabalhando e organizando tudo para que 
seja possível atender a todos que optaram pelo modelo presencial híbrido. Nossas salas estão com o distanciamento regulamentar 
e poderemos atender a todos que optarem por essa modalidade, conforme o número de matriculados em cada turma, respeitando 
os protocolos de proteção à COVID-19. 

 Cabe ressaltar que estamos vivendo um momento que para todos nós é delicado. Sendo assim, esperamos e contamos 
com a compreensão e boa vontade para contribuir com a melhor organização do Colégio. Não existe um modelo, neste momento, 
100% adequado para atender a todas as necessidades da comunidade escolar. Estamos comprometidos desde o início da 
pandemia buscando as melhores soluções dentro dos processos que são possíveis para atender ao anseio e as necessidades do 
maior número de famílias. Dessa forma, é importante destacar que uma vez feita a opção por um modelo (presencial híbrido ou 
on-line), essa opção permanecerá válida no mínimo até o final de cada trimestre, ou quando realizarmos nova consulta para a 
possibilidade de troca de modalidade. 

 

 



 
 

 
 

 Seguem algumas recomendações referentes às modalidades oferecidas: 

 1 – MODALIDADE ON-LINE: 

 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL:  A preferência pelo atendimento das turmas de 
Educação Infantil é no formato presencial durante todo o período. Essa opção de atendimento segue o modelo recomendado 
pelos órgãos públicos governamentais. Para as turmas das Séries Iniciais, será criada uma sala de aula online por turma. Essa sala 
será aberta no período de aula normal da turma que estará em atendimento presencial. Dessa forma a professora poderá realizar 
o atendimento tanto para os que estiverem on-line como presencialmente, podendo inclusive interagir com ao vivo, contribuindo 
e esclarecendo dúvidas junto ao professor. Acreditamos que esse modelo atende de forma satisfatória ambos os modelos 
(presencial e on-line), criando vínculos e laços que garantem a continuidade do processo ensino-aprendizagem quando pudermos 
retornar às atividades presenciais no formato que estamos acostumados. Nesses níveis de ensino esse vínculo e proximidade são 
de suma importância para um aprendizado de maior qualidade. 

 2 – SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO: Assim como nos outros níveis, os alunos farão parte de 
uma turma on-line. Terão suas aulas realizadas nos mesmos horários que a turma presencial. Podendo da mesma forma interagir 
da melhor forma com aqueles que estiverem presencialmente sendo atendidos. 

 2 – MODELO PRESENCIAL HÍBRIDO: 

 O acesso dos estudantes do prédio da Escolinha será realizado pelo portão localizado na esquina entre à Rua Capistrano 
de Abreu e a Rua Lajeado. Na chegada será feita a aferição de temperatura, higienização das mãos com álcool. Na entrada de cada 
sala de aula teremos tapetes sanitizantes para que os alunos realizem a desinfecção de seus calçados antes da entrada na sala de 
aula. Os pais deverão assinar um termo de responsabilidade (em anexo) que deverá ser entregue aos professores no primeiro dia 
de aula. Além disso, foi enviado nosso protocolo de procedimentos por meios eletrônicos (e-mail e WhatsApp), e disponibilizado 
em nosso site. 

 Para os alunos que serão atendidos no prédio do Ginásio (Colegião), a entrada será realizada pela entrada principal do 
colégio, na Rua Capistrano de Abreu, 229. Na chegada será feita a aferição de temperatura, higienização das mãos com álcool. Na 
entrada de cada sala de aula teremos tapetes sanitizantes para que os alunos realizem a desinfecção de seus calçados antes da 
entrada na sala de aula. Os pais deverão assinar um termo de responsabilidade (em anexo) que deverá ser entregue aos 
professores no primeiro dia de aula. Além disso, foi enviado nosso protocolo de procedimentos por meios eletrônicos (e-mail e 
WhatsApp), e disponibilizado em nosso site. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Para evitar concentração de alunos na hora da entrada e saída, informamos os horários de entrada e saída: 

ESCOLINHA GINÁSIO – COLEGIÃO 

MANHÃ 

ENTRADA 

 7h30min: Turma 41 e 31 
 7h40min: Turma 21 

SAÍDA 

 11h40min: Turmas 41 e 31 
 11h45min:Turma 21 

 

MANHÃ 

ENTRADA 

 7h25min: Turmas 51 e 61 
 7h30min: Turmas 71, 81 e 91 
 7h40min: Turmas 101, 201 e 301 

SAÍDA 

 11h35min: Turmas 51 e 61 
 11h40min: Turmas 71, 81 e 91 
 11h50min: Turmas 101, 201 e 301 

TARDE 

ENTRADA 

 13hmin: Educação Infantil 
 13h10min: Turmas 12, 22 
 13h20min: Turma 32 

SAÍDA 

 17h: Educação Infantil 
 17h10min: Turmas 12, 22 
 17h 20min: Turma 32 

TARDE 

ENTRADA 

 13h10min: Turmas 42 e 52 

SAÍDA 

 17h10min: Turmas 42 e 52 

 

 Nos despedimos mais uma vez na certeza de que o esforço, a compreensão, e acima de tudo o cuidado e empatia diante 
de tudo que nos é apresentado serão nossos aliados nesse desafio de retomarmos nossas atividades da melhor forma. Contamos 
com você nessa tarefa.  

 Que 2021 seja o ano de colocarmos em prática as reflexões esse período de afastamento nos proporcionou. Um grande 
ano de 2021 para todos nós! 

Equipe Diretiva 

 



 
 

 
 

TERMO DE CIÊNCIA, LEITURA E CONCORDÂNCIA 

 

 

 Eu, ___________________________________________________________________________________________, 

inscrito no RG ______________________________________________ e no CPF _______________________________________, 

responsável pelo aluno ________________________________________________________________, da turma _____________, 

matriculado no Colégio Luterano Concórdia no ano de 2021, declaro para os devidos fins de direito ter tido acesso ao inteiro teor 

e realizado a leitura completa do Protocolo de Orientações para o Retorno Gradual dos alunos às atividades presenciais do Colégio 

Luterano Concórdia. 

 Declaro ainda ter compreendido e concordo integralmente com todas as medidas e recomendações, assim como estou 

ciente de que qualquer eventual descumprimento por parte do aluno, colocará em risco os demais alunos e colaboradores da 

instituição, razão pela qual estarei sujeito às penalidades previstas em Lei. 

 

 

Canoas, _____, de _________________________ de 2021 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 


