
 
 

 
 

Canoas, fevereiro de 2021. 

 

Prezados Alunos, Pais e Responsáveis. 

 

É chegado o momento de retornarmos às atividades presenciais. E esse é um momento muito importante para todos nós. 
Precisamos organizar toda a forma de recepcionar nossos alunos da melhor maneira possível. O modelo de retorno para as 
atividades será o HÍBRIDO ESCALONADO. Modelo este onde as famílias poderão optar pelo retorno presencial ou online.  

No modelo presencial teremos o escalonamento, onde as turmas serão divididas em dois grupos. Um grupo frequenta as 
aulas presenciais durante o período de uma semana, enquanto o outro grupo acompanha as aulas online e ao vivo em suas 
residências. Na semana seguinte, as posições dos grupos se invertem, os que estavam presencialmente passam a acompanhar as 
aulas de suas residências, enquanto o grupo que estava online acompanha as aulas presencialmente. 

As famílias que preferirem que seus filhos permaneçam acompanhando as aulas no sistema online, poderão optar por 
esta modalidade.  

Algumas informações de extrema importância que precisam da máxima atenção de todos os envolvidos: 

- Os alunos deverão utilizar máscaras durante todo o período em que estiverem nas atividades presenciais. 

- Cada aluno deverá trazer consigo uma garrafa de água tendo em vista que os bebedouros do colégio continuam 
interditados. 

- O colégio possui um protocolo de entrada e saída para os alunos. É de suma importância que ele seja cumprido na sua 
integralidade. 

- Não será permitida a permanência de alunos nas dependências do colégio após o término das atividades diárias.  

- Não será permitida a entrada de pais e responsáveis nas dependências do colégio. Pedimos aos pais que não 
desembarquem de seus veículos. Teremos uma equipe de recepção que irá auxiliar nesse processo de entrada e saída de alunos. 
Aqueles que necessitarem trazer seus filhos a pé, pedimos que não permaneçam em frente ao portão do colégio, evitando assim 
aglomerações.  

- Na entrada, os alunos deverão passar pela higienização e verificação de temperatura. É importante que todos realizem 
essa higienização constante. Teremos diversos pontos com álcool disponível para os alunos. 

- Teremos horários de recreio diferenciados e contamos com o auxílio das famílias para uma melhor orientação com 
relação ao distanciamento e cumprimento de todas as regras necessárias para evitar aglomerações. 

- Sabemos que a grande maioria das pessoas sente a necessidade de contato físico, trocas de carinho e afeto. Porém, 
pedimos especial atenção com relação a estes comportamentos sociais, tais como aperto de mãos, abraços e beijos. Esses 
comportamentos ainda não são adequados ao momento que estamos passando. Solicitamos que as famílias conscientizem seus 
filhos com relação aos mesmos. 

- Não será permitida a entrada do aluno que estiver sem uniforme. Esse controle é de suma importância para um melhor 
gerenciamento e controle das pessoas que estão dentro do ambiente escolar.  

- Não será possível qualquer troca no calendário de aulas. Tudo está organizado para que funcione da melhor maneira. 
As famílias que optarem pela modalidade híbrida deverão cumprir com o calendário proposto. 



 
 

 
 

- O Colégio possui um Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle da Transmissão de COVID-19. 
Neste plano constam todas ações e iniciativas para este momento. Esse plano pode ser acessado no site 
concordia.g12.br/planocovid19 

- O modelo de atendimento de ensino terá a duração inicial de um trimestre. Ao optar por uma das modalidades de 
ensino o período de troca de opção será aberto apenas ao final do 1º trimestre, previsto para o dia 14 de maio. Não será permitida 
qualquer troca de modelo em meio a este período. 

O presente documento deverá ser preenchido integralmente, assinado e entregue junto à secretaria do Colégio no prazo 
máximo do dia 18 de fevereiro, ou para o e-mail termo@concordia.g12.br. No caso de devolução por e-mail, o documento deverá 
estar preenchido, assinado e ser postado como anexo, como foto ou em formato de .pdf. O aluno somente poderá frequentar as 
aulas presenciais após a entrega deste documento preenchido. A não entrega do mesmo, de acordo com as recomendações acima, 
coloca o aluno na modalidade de ensino online não presencial. 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu, _________________________________________________________________, responsável pelo aluno(a), 

_________________________________________________________________, da turma ________, estou ciente dos protocolos 

adotados pelo Colégio Luterano Concórdia para o retorno das atividades presenciais no formato híbrido e me comprometo a 

cumprir com todas as recomendações e ações acima citadas, bem como estou ciente de todas as iniciativas e cuidados que 

constam no Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle da Transmissão de COVID-19. Sendo assim, opto 

que meu filho inicie as atividades letivas do ano de 2021 no modelo: 

 

1 - (   ) On-line 

 

2 - (   ) Presencial Híbrido 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável Educacional 


