
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2020.
Circular nº 77/2020

Ref. Cronograma de Hangouts  a partir de 20 de outubro – 1º ano

Caros alunos e responsáveis,

Conforme já informado em circular anterior, a escola está preparada para o retorno dos alunos ao

ambiente presencial.

Para os alunos que optaram por permanecer no ambiente online, segue abaixo o cronograma dos

encontros síncronos a partir de amanhã, do dia 22 de outubro.

CRONOGRAMA a partir de 20 de outubro

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

13h10 – 13h55 Matemática L. Portuguesa Matemática Somente para alunos do
ambiente presencial

L. Portuguesa

14h – 14h45 L. Portuguesa Matemática Ciências Matemática Geografia

14h45 – 15h10 INTERVALO

15h10 – 15h55 História Geografia L. Portuguesa Geografia Arte

16h – 16h45 Inglês Inglês Inglês Inglês Matemática

16h45 – 17h INTERVALO

17h – 17h45 Xadrez História L. Portuguesa Ciências Matemática

É com grande carinho que o ESA aguarda os nossos alunos que optaram pelo ambiente presencial.

Apresentamos aqui as orientações sobre esse retorno e, para as quais, pedimos especial atenção de

todos.  O sucesso desses procedimentos  dependerá do envolvimento e dedicação de todos para que o

ambiente escolar seja acolhedor e seguro para nossos alunos, professores e funcionários.

1- O retorno  para  a  turma do  1º  ano  do  Ensino  Fundamental  ocorrerá  a  partir  do  dia  22  de

outubro, quinta-feira.

2- O horário de entrada será às 13h, impreterivelmente, para evitarmos aglomerações.

3- Os responsáveis e alunos deverão observar as marcações de distanciamento para aguardar a

aferição da temperatura.

4- Os  responsáveis  deixarão  os  alunos  no  segundo  portão  de  entrada  e  não  será  permitida  a

permanência dos mesmos no ambiente escolar, por questões sanitárias.

5- No portão de entrada o aluno passará pelo tapete sanitizante, terá sua temperatura aferida e

apresentará 2 máscaras extras que serão utilizadas ao longo da tarde. Sinalizamos que caso o

aluno não tenha as máscaras extras, a entrada no ambiente escolar não será permitida.

6- Após os procedimentos citados acima os alunos se dirigirão imediatamente para as salas de aula.

7- Os alunos que retornarem ao ambiente presencial deverão, além do material didático, trazer para a sala

de aula equipamento eletrônico (celular, computador, tablet) para atividades na plataforma Plurall.  O

acesso a internet será disponibilizado pela escola.

8- As aulas serão síncronas – presenciais e remotas, sem gravação.



9- O controle de presença dos alunos nas duas modalidades será feita a cada aula pelo professor da

disciplina. Pedimos EXTREMA ATENÇÃO ao horário de início das aulas para evitar atrasos.

10- Durante os intervalos, o professor desligará a sua câmera e o áudio da sala de aula virtual para

que as crianças possam lanchar.

11- O lanche e recreio serão na sala de aula.

12- Todos os alunos deverão trazer lanche de casa, pois não haverá compra na cantina.

13- O protocolo  para  o  lanche será  o  seguinte:  crianças  higienizam as  mãos  antes  e  depois  de

guardarem as máscaras, lancham, guardam objetos, higienizam novamente as mãos e colocam

uma nova máscara.

14- A troca de máscara será realizada após o lanche e/ou em outro momento do dia, caso sintam

necessidade.

15- As atividades avaliativas serão aplicadas online para  todos os alunos, seguindo as mesmas orientações

adotadas nos bimestres anteriores.

16- O aluno deverá trazer todo seu material de uso pessoal. Não poderá haver empréstimo de material entre

as crianças.

17- Trazer uma garrafinha d’água para encher no bebedouro. Não haverá esguicho para uso direto com a

boca, somente para encher a garrafa.

Ressaltamos que não poderão voltar  ao ambiente presencial  os alunos que optaram pelas aulas

online. Os responsáveis que, porventura, mudarem de opção deverão entrar em contato com a secretaria

escola, com antecedência mínima de 3 dias úteis para que possamos viabilizar o retorno.

Continuamos  à  disposição  para  informações  adicionais  ou  esclarecimentos  eventualmente

necessários.

Atenciosamente,

Equipe ESA.


