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Machado, 29 de julho de 2021. 

 

“Na tarefa da educação,  
‘acompanhar’ é fundamental.” 

  (Santa Carmen Sallés) 
 

Estimadas famílias,  

 

De acordo com as orientações da Prefeitura 
Municipal de Machado, estamos autorizados a 
retornar presencialmente no modelo híbrido.  

Este tão desejado retorno exige de toda 
comunidade muita seriedade, compromisso e 
responsabilidade no cumprimento das medidas de 
segurança, aperfeiçoando sempre as ações 
estratégicas.  

Para isso, contamos mais uma vez com a sua 
importante colaboração. 

Apresentamos a seguir algumas informações 
que se fazem necessárias para o momento de retorno 
presencial. 

 

Conselho Diretor 

Ir. Zaíra Leite da Silva • Diretora Administrativa 
Ir. Nilda Naves • Ecônoma 
Talitha Marini • Diretora Pedagógica 
Bernardete Ribeiro • Coord. Pedagógica Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Ed. Infantil 
Eliel Silva • Coord. Pedagógico Ensino Fundamental – Anos Finais e Ens. Médio 
Simone Caproni • Orientadora Educacional Ensino Fundamental – Anos Finais e Ens. Médio 
Adarlene Mendes Pereira • Coordenadora de Pastoral 
 

 
 

 
Fale conosco: 

Rua Prof. José Cândido, 238 – Centro 
(35) 3295-1168/1993 
(35) 9 8873-1265 – WhatsApp 
Redes Sociais: @cicmachado 
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De acordo com as normas que visam prevenir a transmissão do COVID-19, 
algumas medidas precisam ser tomadas no ambiente escolar. Apresentamos a seguir 
algumas informações que se fazem necessárias para o momento de retorno 
presencial.  

 
Frequência dos alunos nas atividades presenciais 

1ª SEMANA 
02 a 06/08 

TODOS OS ALUNOS EM AULAS REMOTAS 
PELA PLATAFORMA TEAMS 

2ª SEMANA 
09/08 a 13/08 

AULA PRESENCIAL 
 

Educação Infantil  - 1º e 2º Períodos 
1º ao 5º Ano 
9º Ano 
3ª Série E. Médio 

3ª SEMANA 
16 a 20/08 

TODOS OS ALUNOS EM AULAS REMOTAS 
PELA PLATAFORMA TEAMS 

4ª SEMANA 
23 a 27/08 

AULA PRESENCIAL 
 

Educação Infantil  - 1º e 2º Períodos 
1º ao 5º Ano 
8º e 9º Anos 
2ª e 3ª Séries - Ensino Médio 

5ª SEMANA 
30/08 a 03/09 

TODOS OS ALUNOS EM AULAS REMOTAS 
PELA  PLATAFORMA TEAMS 

6ª SEMANA 
08 a 10/09 

 
AULA PRESENCIAL 

Educação Infantil - 1º e 2º Períodos 
1º ao 5º Ano 
7º , 8º e 9º Anos 
1ª, 2ª e 3ª Séries -  Ensino Médio 

7ª semana 
14 a 17/09 

TODOS OS ALUNOS EM AULAS REMOTAS 
PELA PLATAFORMA TEAMS 

“Como a 
criança se deixa 
levar pela mão 

de sua mãe, 
deixemos-nos 

ser guiados por 
Deus.” 

Santa Carmen Sallés 
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As entradas e saídas de alunos foram preparadas da seguinte forma:  

Educação Infantil – 4 e 5 anos 

Série/Segmento Entrada Local destinado ao recreio  Saída  
1º Período  Entrada 4 14h30 

Parque coberto   
17h20 
Educação Infantil  12h50 

Educação Infantil 

2º Período Entrada 4 15h  
Parque  

 17h30 
Educação Infantil  12h50 

Educação Infantil 
 

  

8ª Semana 
20 à 24/09 

AULA PRESENCIAL 
 

Educação Infantil - 1º e 2º Períodos 
1º ao 5º Ano 
6º ao  9º Ano 
1ª, 2ª e 3ª Séries  - Ensino Médio 

9ª semana 
27/09 a 01/10 

TODOS OS ALUNOS EM AULAS REMOTAS 
PELA  PLATAFORMA TEAMS 
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ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS 

Série/Segmento Entrada Local destinado ao recreio  Saída  
1º ANO   Entrada 1  15h às 15h20 

Parquinho  
 

17h20 
Portão principal 
de aluno  

12h50 
Entrada principal 
de alunos 

2º ANO  Entrada 1 14h50 às 15h10 
Quadra/Pavilhão  
 

17h20 
Portão do 
auditório  
 

12h50 
Entrada principal 
de alunos 

3º ANO  Entrada 1  15h45 às 16h05 
Parquinho 

17h30 
Entrada principal 
de alunos 

12h50 
Entrada principal 
de alunos 

4º ANO  Entrada 2  15h10 às 15h30  
Quadra/Pavilhão 
 

17h30 
Portão do 
auditório  

12h50 
Entrada auditório  

5º ANO  Entrada 2  15h30 às 15h50  
Quadra/Pavilhão 
 

17h30 
Portão do 
auditório  

12h50 
Entrada auditório  

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS  

Série/Segmento Entrada Local destinado ao recreio  Saída  
6º ANO  
 

Entrada 1 9h40 
Pavilhão  

11h40 
Entrada principal 
de alunos 

7h 
Entrada principal de 
alunos 

7º ANO  Entrada 1 9h40 
Espaço da árvore 

11h40 
Entrada principal 
de alunos 

7h05 
Entrada principal de 
alunos 

8º ANO  
 

Entrada 2 9h40 
Quadra coberta   

11h50 
Portão do auditório  7h 

Portão do auditório  
9º ANO* 
 

Entrada 3 9h40 
Quadra central  

11h50 
Recepção principal 7h05 

Recepção principal 
* nos dias de 6 aulas a saída do 9º ano será pelo portão principal de alunos 
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ENSINO MÉDIO  

Série/Segmento Entrada Local destinado ao recreio  Saída  

1ª SÉRIE 
Entrada 4 9h40 

Espaço da Educação 
Infantil  

12h30  
Educação Infantil  Educação Infantil 

2ª SÉRIE  Entrada 2 9h40 
Espaço da árvore 

12h30 
Portão do 
auditório  

7h05 
Portão do 
auditório  
Educação Infantil 

3ª SÉRIE  Entrada 3 9h40 
Pavilhão  

12h30 
Recepção 
principal 

7h 
Recepção 
principal 

 

Pedimos também que os responsáveis sejam pontuais, evitando assim 
transtornos e aglomerações nos portões do Colégio.  

Para a organização das turmas que retornarão ao Colégio, é necessário que 
os senhores encaminhem o termo de compromisso, o qual foi enviado no dia 10 de 
março, até o dia 02 de agosto. As famílias que já nos enviaram não precisam enviar 
novamente.  

Às famílias que optarem pela permanência dos filhos em casa, o Colégio 
continuará oferecendo, simultaneamente, as aulas no ambiente virtual de 
aprendizagem, seguindo o mesmo horário presencial. 

OBS: Na Educação Infantil, as aulas não serão transmitidas e disponibilizaremos o 
plano de estudo.  

*As aulas do período vespertino do Ensino Médio continuarão no ambiente virtual 
de aprendizagem, para todos os alunos.  
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Intervalo  

Os intervalos para o lanche também 
foram programados para que os alunos 
tenham tranquilidade de utilizar o pátio e 
as áreas externas, com cuidado e 
segurança. 

Os alunos deverão trazer o lanche 
de casa e permanecer com ele até o 
intervalo, sem retirar da mochila ou 
frasqueira. Não será possível guardar 
lanches na geladeira ou em outro local da 
escola. Comunicamos que a cantina não 
estará em funcionamento por um 
determinado período.  

Atividades avaliativas   

As atividades avaliativas serão feitas 
no período de aula presencial. Para os 
alunos que optarem por assistir aula 
remotamente, agendaremos horários 
individuais para fazer as provas 
presencialmente. 

 

 

Cronograma de avaliações  

O Colégio encaminhará um 
comunicado com as datas e as orientações 
para as avaliações da primeira etapa.  

 
Uniforme 

O uso de uniforme será flexibilizado 
para as famílias que não tenham como 
adquirir neste momento.  

Será permitido o uso de calça jeans 
azul escuro sem detalhes, calça de 
moletom azul e camiseta branca (somente 
neste período de pandemia). 

 
Educação física 

As aulas serão em ambientes 
abertos com atividades de vivência 
corporal, evitando o contato com muitos 
objetos e pessoas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Adiante, 
sempre 

adiante... 
Deus 

proverá!” 
Santa Carmen Sallés 
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Medidas de segurança: 

Para relembrar ou conhecer nossos protocolos de segurança, acesse: 

Link para documento protocolo escrito:  

Link para Live de apresentação do protocolo: http://goo.link/sN47Sc 
Vídeos explicativos do protocolo: http://goo.link/xlx12 , http://goo.link/gYHR2z2  

 

 Utilização de máscara constante por alunos, profissionais da educação e 
qualquer outra pessoa que eventualmente acesse a escola, além de protetores 
faciais pelos profissionais da educação;  

 Manter os ambientes limpos e ventilados;  
 Monitorar a temperatura dos estudantes e profissionais ao chegarem ao 

ambiente escolar;  
 Orientar a higienização das mãos e do punho antes da entrada na sala de aula;  
 Manter o espaço físico de, no mínimo, 1,5 metro entre os estudantes, dentro e 

fora da sala de aula.  
 Escalonar os horários de chegada e saída dos estudantes e o intervalo entre as 

turmas, limitando o contato próximo entre eles;  
 Colocar no chão, ao longo dos espaços da escola, marcações relacionadas à 

distância de 1,5 metro;  
 Evitar atividades em grupo;  
 Disponibilizar álcool em gel;  
 Suspender o uso de armário compartilhado. 

OBS: Os alunos que optarem por usar máscaras de tecido, estas deverão ser nas cores 
azul e branca para facilitar a certeza da troca delas no ambiente escolar. 

  

http://goo.link/sN47Sc
http://goo.link/xlx12
http://goo.link/gYHR2z2
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Meios de comunicação 

Quanto à comunicação com as famílias, a Equipe Educativa continuará 
promovendo reuniões com os pais/responsáveis, encaminhando comunicados e 
circulares por e-mail cadastrados no ato da matrícula e notificações nas Redes 
Sociais. Na seção “Avisos” (site e aplicativo), estarão publicados todos os arquivos 
encaminhados durante o ano.  

A Equipe Educativa também assume o compromisso de entrar em contato com 
pais/responsáveis e alunos, quando necessário, a fim de dialogar sobre o 
desempenho escolar dos educandos e se disponibilizar para o esclarecimento de 
dúvidas. Esses contatos poderão ser feitos por telefone ou presenciais.  

Aliás, reafirmamos o comprometimento da escola em manter a excelência da 
formação pedagógica, humana e cristã dos estudantes. Estaremos empenhados em 
promover um ambiente acolhedor, seguro e alegre.  

Certos de que podemos contar com o apoio dos senhores, agradecemos a 
atenção e confiança em nosso trabalho. 

 

Conselho Diretor 
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