
 

 

CARTA AOS RESPONSÁVEIS 

 

Prezados pais e/ou responsáveis, 

  Estamos iniciando mais um ano letivo e continuamos diante de um cenário cuja sociedade tem sofrido 
inúmeras mudanças de ordem global em várias esferas. Por este motivo, precisamos ser resilientes e continuar 
incessantemente buscando as melhores formas de garantir o acesso a uma educação de qualidade, nosso maior 
objetivo e tornar viável o desenvolvimento do ser humano sob vários aspectos, permitindo ao indivíduo, ampliar seus 
horizontes e tanger condições para viver com dignidade. 

  A região de Piracicaba retornou para a fase laranja do Plano São Paulo no dia 15 de janeiro e dessa 
forma será permitido às escolas receberem 35% dos alunos por dia. Tal determinação nos forçou a rever todo o 
planejamento inicial, que contemplava um percentual maior de comparecimento. 

  Salientamos que de acordo com o último decreto governamental, as escolas foram incluídas na lista 
de serviços essenciais e mesmo que a região de Piracicaba sofra uma regressão para fase vermelha do Plano São Paulo, 
poderão continuar a receber 35% dos alunos de forma presencial e que está presença é opcional aos alunos. 

  No presente documento, os senhores receberão as orientações do colégio Atlântico que, dentro deste 
contexto de pandemia, visam o retorno seguro para alunos e demais membros da comunidade escolar além de 
garantir o máximo aproveitamento das aulas tanto no presencial quanto por meio remoto. 

 

 

Atenciosamente 

A Direção 
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Orientações Sanitárias Gerais 

Os alunos, quando estiverem nas aulas presenciais, deverão cumprir os protocolos sanitários e de distanciamento do 
colégio. Em todos os locais (entrada, lobby, corredores, cantina, banheiros, etc) estão fixados os protocolos específicos 
em tamanho adequado para leitura. 

Todas as salas de aula terão embalagem spray de álcool etílico 70% para higienização. 

Para as aulas presenciais o aluno deverá trazer duas máscaras de tecido duplo, com elástico, e duas embalagens tipo 
“ziploc” para acondicionar a máscara usada. O uso de faceshield é opcional para alunos. 

O aluno que apresentar sintomas gripais (febre, tosse, corrimento nasal, dores, etc) não deve ser enviado ao colégio 
no dia das aulas presenciais e a direção/coordenação deverá ser prontamente informada da condição do aluno. 

No caso de algum membro familiar ou do convívio próximo do aluno tiver testado positivo para COVID-19, o aluno 
deverá se ausentar das aulas presenciais imediatamente por, pelo menos, 14 dias. Para o retorno à escola será exigido 
exame PCR Negativo. 

Durante a entrada dos alunos, os mesmos deverão manter o distanciamento social. Aos pais ou responsáveis, em 
virtude da pandemia, é proibida a entrada e permanência no pátio junto com os alunos. 

A presença dos alunos em sala de aula, segundo orientação do Governo do Estado de São Paulo, é opcional a todos. 

Para que o aluno compareça às aulas presenciais, em todas as séries e anos, é preciso preencher a autorização de 
presença (ver no final deste documento) e entregá-la ao inspetor de alunos. 

 

Orientações para Educação Infantil 

No dia 25/01/2021 a coordenação realizará reunião de acolhimento com os pais dos alunos da Educação Infantil com 
início previsto às 13h.  

No dia 25/01 os alunos deverão comparecer uniformizados e portando o lanche para realizarem, com suas 
professoras, a adaptação, das 13h às 17h50.  

O retorno às aulas para alunos da Educação Infantil (parcial) inicia-se em 01/02/2021. 

No horário de retirada, além desses cuidados, solicitamos aos pais que mantenham o distanciamento. 

 

 

 



Orientações para Ensino Fundamental I (1º - 5° Ano) 

Para o início das aulas, a coordenação realizará uma reunião de acolhida especial na semana de 25 a 29/01, conforme 
cronograma abaixo: 

 Dia 26/01 – 1º Ano  
 Dia 27/01 – 2º Ano 
 Dia 28/01 – 3º e 4º Ano 
 Dia 29/01 – 5º Ano 

A reunião terá início previsto às 13h. Os alunos que estiverem presencialmente neste dia serão acolhidos pelas 
professoras das 13h às 17h50. Deverão estar uniformizados e com lanche e receberão orientações sobre os protocolos 
para as aulas presenciais. 

O retorno às aulas se dará em 01/02/2021, de forma híbrida (presencial e remota), conforme o cronograma abaixo: 

 Presencial  Remoto / online 
1º anos A e B 2ª feira e 4ª feira   3ª , 5ª e 6ª 

2º A e B 2ª feira e 5ª feira  3ª , 4ª e 6ª 
3º A e B 3ª feira  e 5ª feira  2ª , 4ª e 6ª 
4º A e B  3ª feira e 6ª feiras  2ª,4ª e 5ª 
5º A e B  4ª feira e 6ª feiras  2ª 3ª e 5ª 

 

Em virtude da orientação do Governo do Estado de São Paulo, os alunos que não desejarem participar das aulas 
presenciais, poderão participar de forma remota (on-line) que continuará sendo oferecida simultaneamente. Os logins 
e senhas para as plataformas on-line serão disponibilizados posteriormente. 

Para que o aluno compareça às aulas presenciais, em todas as séries e anos, é preciso preencher a autorização de 
presença (ver no final deste documento) e entregá-la ao inspetor de alunos. 

Para os alunos que optarem pelas aulas presenciais, deverão estar devidamente uniformizados, portanto garrafa de 
água (uso individual), mochila com materiais completos. 

 

Orientações para Ensino Fundamental II  (6º - 9º Ano) 

 

 O retorno às aulas para os alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º Anos) será no dia 01/02/2021.  
 As aulas serão oferecidas de forma híbrida, ou seja, presenciais e remotas, sendo que as aulas serão 

transmitidas ao vivo (no mesmo horário em que estão acontecendo na escola). Ver abaixo o cronograma de 
cada Ano/Série para a presença na escola ou aula remota. 

 Para o aluno participar das aulas presenciais, deverá trazer autorização assinada pelos responsáveis (ver final 
do documento) 

Segue abaixo a organização das aulas por turma para o mês de fevereiro: 

 

Semana A de 01 - 05/02 
  SEG TER QUA QUI SEX 
6º A PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE 

6º B ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE ON-LINE 

7º A ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE 

7º B ON-LINE ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL PRESENCIAL 

8º A PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE ON-LINE ON-LINE 

9º A ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE ON-LINE 



 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana D de 22 - 26/2 
  SEG TER QUA QUI SEX 
6º A PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE ON-LINE ON-LINE 

6º B ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE 

7º A PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL 

7º B PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE ON-LINE ON-LINE 

8º A ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL 

9º A ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL PRESENCIAL ON-LINE 

 
Em virtude do caráter imprevisível da pandemia, enviaremos a programação escolar de forma mensal. 

 

Orientações para Ensino Médio 

 

 O retorno às aulas para os alunos do Ensino Médio será no dia 01/02/2021.  
 As aulas serão oferecidas de forma híbrida, ou seja, presenciais e remotas, sendo que as aulas serão 

transmitidas ao vivo (no mesmo horário em que estão acontecendo na escola). Ver abaixo o cronograma de 
cada Ano/Série para a presença na escola ou aula remota. 

 Para o aluno participar das aulas presenciais, deverá trazer autorização assinada pelos responsáveis (ver final 
do documento) 

Segue abaixo a organização das aulas por turma para o mês de fevereiro: 

 

 

 

Semana B de 08 - 12/02 
  SEG TER QUA QUI SEX 
6º A ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE 

6º B PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL 

7º A ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL 

7º B PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE ON-LINE ON-LINE 

8º A ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE PRESENCIAL 

9º A PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE 

Semana C de 15 - 19/2 
  SEG TER QUA QUI SEX 
6º A RECESSO FERIADO RECESSO ON-LINE PRESENCIAL 

6º B RECESSO FERIADO RECESSO ON-LINE ON-LINE 

7º A RECESSO FERIADO RECESSO PRESENCIAL ON-LINE 

7º B RECESSO FERIADO RECESSO ON-LINE ON-LINE 

8º A RECESSO FERIADO RECESSO PRESENCIAL ON-LINE 

9º A RECESSO FERIADO RECESSO ON-LINE PRESENCIAL 



 
 

Semana A de 01 - 05/02 
  SEG TER QUA QUI SEX 
1ª A ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE 

2ª A PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE 

3ª A ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL 

3ª B ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE PRESENCIAL 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana D de 22 - 26/2 
  SEG TER QUA QUI SEX 
1ª A ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL 

2ª A ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE 

3ª A ON-LINE ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE 

3ª B ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE 

 

Em virtude do caráter imprevisível da pandemia, enviaremos a programação escolar de forma mensal. 

 

 

  

Semana B de 08 - 12/02 
  SEG TER QUA QUI SEX 
1ª A ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE 

2ª A ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE 

3ª A ON-LINE ON-LINE ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE 

3ª B ON-LINE PRESENCIAL ON-LINE ON-LINE ON-LINE 

Semana C de 15 - 19/2 
  SEG TER QUA QUI SEX 
1ª A RECESSO FERIADO RECESSO ON-LINE ON-LINE 

2ª A RECESSO FERIADO RECESSO ON-LINE PRESENCIAL 

3ª A RECESSO FERIADO RECESSO ON-LINE ON-LINE 

3ª B RECESSO FERIADO RECESSO PRESENCIAL ON-LINE 



Autorização de Presença 

 

 

Autorização EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Eu, ___________________________________________________________, CPF _________________________, 

responsável pelo(a) aluno(a) ___________________________________________________________, matriculado(a) 

no (     ) Maternal I   (     ) Maternal II   (     ) Jardim I   (     ) Jardim II   AUTORIZO o(a) aluno(a) a retornar às aulas em 

regime presencial, conforme orientação e cronograma estabelecido pela colégio. 

Declaro ainda que me comprometo em seguir e fazer seguir os protocolos sanitários estabelecidos pelo colégio e pelas 

autoridades sanitárias. Compreendo também que não deverei enviar, ainda que tenha autorizado, o(a) aluno(a) se 

este apresentar qualquer sintoma de doença ou se o mesmo teve contato com pessoa infectada pelo COVID-19. 

 

Piracicaba, _____ de ______________ de 2021 

___________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

Autorização ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Eu, ___________________________________________________________, CPF _________________________, 

responsável pelo(a) aluno(a) ___________________________________________________________, matriculado(a) 

no (     ) 1º ANO   (     ) 2º ANO   (     ) 3º ANO   (     ) 4º ANO   (     ) 5º ANO   (     ) 6º ANO   (     ) 7º ANO   (     ) 8º ANO  (     

(      ) 9º ANO    AUTORIZO o(a) aluno(a) a retornar às aulas em regime presencial, conforme orientação e cronograma 

estabelecido pela colégio. 

Declaro ainda que me comprometo em seguir e fazer seguir os protocolos sanitários estabelecidos pelo colégio e pelas 

autoridades sanitárias. Compreendo também que não deverei enviar, ainda que tenha autorizado, o(a) aluno(a) se 

este apresentar qualquer sintoma de doença ou se o mesmo teve contato com pessoa infectada pelo COVID-19. 

 

Piracicaba, _____ de ______________ de 2021 

___________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

 

 



Autorização ENSINO MÉDIO 

 

Eu, ___________________________________________________________, CPF _________________________, 

responsável pelo(a) aluno(a) ___________________________________________________________, matriculado(a) 

no (     ) 1º SÉRIE     (     ) 2º SÉRIE     (     ) 3º SÉRIE     AUTORIZO o(a) aluno(a) a retornar às aulas em regime presencial, 

conforme orientação e cronograma estabelecido pela colégio. 

Declaro ainda que me comprometo em seguir e fazer seguir os protocolos sanitários estabelecidos pelo colégio e pelas 

autoridades sanitárias. Compreendo também que não deverei enviar, ainda que tenha autorizado, o(a) aluno(a) se 

este apresentar qualquer sintoma de doença ou se o mesmo teve contato com pessoa infectada pelo COVID-19. 

 

Piracicaba, _____ de ______________ de 2021 

___________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

 


