
 
   

 
 
 
 

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2021. 
 

Orientações Gerais de Retomada as aulas presenciais 
  

Srs. Responsáveis, 

Já temos data marcada para nos encontrarmos novamente, e é com grande alegria que              
estamos preparando a nossa escola para o início do ano letivo com o retorno das atividades                
presenciais a partir do dia 08 de fevereiro.  

Gostaríamos de compartilhar algumas informações importantes com todos vocês, pois          
nesse momento de retorno a colaboração e a parceria família e escola é muito importante para                
que possamos atender com o máximo de segurança. 

Nosso retorno será híbrido e trabalharemos da seguinte forma: turmas divididas em            
dois grupos que vão alternar as aulas presenciais semanalmente. 

A lista de alunos com a divisão dos grupos será divulgada no site da escola no dia                 
04/02.  

Informações detalhadas de funcionamento e organização serão dadas nas Reuniões          
de Pais e ou Responsáveis de acordo com a programação a seguir: 
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Reunião Presencial de Pais e ou Responsáveis 

05/02/2021 (sexta) 6ºs anos 7h30min 

05/02/2021 (sexta) 2ºs e 3ºs anos  Grupo 1: 13h30min 

05/02/2021 (sexta) 4ºs e 5ºs anos  Grupo 1: 15h30min 

08/02/2021 (segunda) 1ºs anos Grupo 1: 13h30min 

08/02/2021 (segunda) Educação Infantil Grupo 1: 15 horas 

18/02/2021 (quinta) 7ºs e 8ºs anos 7h30min 

18/02/2021 (quinta) 2ºs e 3ºs anos  Grupo 2: 13h30min 

18/02/2021 (quinta) 4ºs e 5ºs anos  Grupo 2: 15h30min 

19/02/2021 (sexta) 9ºs anos 7h30min 

19/02/2021 (sexta) 1ºs anos Grupo 2: 13h30min 

19/02/2021 (sexta) Educação Infantil Grupo 2: 15 horas 



 

ATENÇÃO: Pedimos que os pais e ou responsáveis observem os dias e horários da série do seu                 
filho a fim de não causar aglomerações. 

Para esse retorno estamos alinhados com as orientações dos órgãos competentes de            
Educação e Saúde, de acordo com a RESOLUÇÃO SEEDUC/SES Nº 1536/2021 que institui             
protocolos e orientações. 

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA ADOTADAS PELA NOSSA ESCOLA STELLA MARIS: 

 

# Desinfecção de todos os espaços da escola. 

# Desinfecção de todas as cadeiras e mesas, com solução desinfetante, em cada troca de turno.  

# Utilização de máscaras por todos os funcionários. 

# Dispensers de álcool gel espalhados por toda a escola. 

# Termômetros digitais sem contato, serão usados para medição da temperatura de todos que tiverem               
acesso à escola. 

# Avisos, em locais estratégicos, de orientação quanto a higiene das mãos e sobre o distanciamento. 

# Bebedouros da escola estão parcialmente interditados,  uso será apenas para encher garrafas de água. 

# Higienização obrigatória de mãos, sempre ao chegar em sala de aula. 

# Maior espaçamento entre um aluno e outro, para que o distanciamento seja seguro. 

# Uso obrigatório de máscaras para entrar na escola e, ainda, durante todo o período de permanência,                 
pelos alunos e familiares. 

# Horários diferenciados de entrada e saída, para alguns grupos a ser comunicado na reunião de pais e/ou                  
na lista de turmas que disponibilizaremos a partir do dia 04/02, no site da escola. 

# Em caso de sinal de febre, tosse ou qualquer sinal de alteração, a família deverá buscar a criança                   
imediatamente ao aviso da escola.  

# Ao menor indício de quadro infeccioso, seja febre, manifestações respiratórias, diarreia, entre outros, os               
responsáveis serão orientados a manter a criança afastada das atividades presenciais até que se tenha               
um diagnóstico.  

# Caso a criança ou membros da família apresentem teste positivo da COVID-19, a escola deve ser                 
comunicada, sendo o seu retorno condicionado à melhora dos sintomas e não antes de 14 dias, a contar                  
do primeiro dia do surgimento dos sintomas.  

Estamos nos preparando para as atividades presenciais, e reforçamos que nosso objetivo            
continua sendo preservar a vida e o cuidado com todos e é com o coração cheio de esperança                  
que esperamos vocês a partir do dia 05 de fevereiro nas Reuniões de Pais. 

 

Atenciosamente. 

 

Direção 
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