
??
? ?

Esclarecendo
dúvidas sobre o

Início do
ano letivo

2021
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Novo cenário,
novos cuidados.
No retorno às atividades presenciais,
as aulas acontecerão diariamente para
a Educação Infantil, primeiro e segundo ano
do Ensino Fundamental Anos Iniciais(EFAI).
Do terceiro ano EFAI ao Ensino Médio, o
escalonamento será semanal. 
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Posso alterar
decisões já
acertadas?
"Inicialmente, optei por aulas remotas, mas
mudei de ideia e quero assistir às aulas presenciais
ou vice e versa. Posso alterar minha decisão?!"

Sim! Desde que você entre em contato e comunique
ao colégio, por meio da Orientação Educacional de
cada segmento, para que possamos organizar as
atividades e os novos escalonamentos dentro das
normativas do Protocolo Estadual de contenção
à Covid-19.
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Educação
Infantil
As aulas serão organizadas de forma presencial
todos os dias da semana.

As famílias que optarem pelo não presencial terão
a possibilidade da aula remota.

Aulas presenciais:
Com número de alunos reduzido por sala e turmas
divididas em salas diferentes, respeitando o espaçamento
de 1,5m entre os educandos.

Aulas remotas:
Com roteiro semanal, vídeos gravados e horário
de interação com a professora, no período pedagógico.
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Ensino Fundamental
Anos Iniciais
e Anos Finais
Em 2021, nossas aulas serão híbridas (aulas presenciais
e on-line).

O retorno presencial às aulas será organizado,
de maneira escalonada, de acordo com a determinação
do Estado, com espaçamento de 1,5m, e a análise da
enquete previamente enviada às famílias.

Já os(as) educandos(as) que optarem em assistir às aulas
remotas devem acompanhar as transmissões ao vivo,
podendo, assim, interagir com os(as) professores(as).

As aulas ficarão gravadas!

Nosso processo avaliativo, no primeiro semestre, seguirá
remoto.



??
? ??

Ensino
Médio
Em 2021, nossas aulas serão híbridas (aulas presenciais
e on-line).

O retorno presencial às aulas será organizado,
de maneira escalonada, de acordo com a determinação
do Estado, com espaçamento de 1,5m, e a análise da
enquete previamente enviada às famílias.

Já os(as) educandos(as) que optarem em assistir às aulas
remotas devem acompanhar as transmissões ao vivo,
podendo, assim, interagir com os(as) professores(as).

As aulas ficarão gravadas!

Nosso processo avaliativo, no primeiro semestre, seguirá
remoto, assim como as atividades do contraturno (EIC Resolve
e Itinerários Formativos).
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Após a análise da enquete, enviada no dia 21
de janeiro pelo APP Rede Santa Paulina, será
repassada às famílias a organização do início
do ano letivo de 2021. 

Enquete
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Seguimos juntos!
A serviço da vida, 
na missão de educar
com amor.

Mais informações,
com a Orientação Educacional,

via APP da Rede Santa Paulina.
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