COLÉGIO DOM BARRETO

CIRCULAR Nº 20

Alunos: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
Assunto: Aulas presenciais para as próximas duas semanas, com importantes ressalvas.

Campinas, 12 fevereiro de 2021.
Senhores Pais/Responsáveis,

Desejamos que todos estejam bem!
Os primeiros dias de aulas presenciais e remotas do ano 2021 estão indo muito bem. Tanto os
alunos que estão frequentando o Colégio, como aqueles cujas famílias optaram pelo ensino remoto
estão mais felizes.
O presente comunicado é de suma importância e pedimos a gentileza que seja lido com a
máxima atenção.
A fim de organizar as aulas presenciais e remotas para as próximas duas semanas, ou seja, de
15 a 26 de fevereiro/2021, o Colégio contou com o envolvimento de vários profissionais. Foram
utilizados como parâmetros as normativas governamentais que traçam uma série de regras e as
respostas das famílias às pesquisas. Dentre as regras, podemos destacar: obrigatoriedade ou não dos
alunos frequentarem as aulas presencialmente; percentual máximo de alunos vinculado ao
distanciamento, percentual de alunos vinculado ao número total de alunos do Colégio e a fase em que
a cidade se encontra.
Articulando esses e outros dados foi possível organizar os alunos nas salas de aulas de tal
forma que todos aqueles cujas famílias manifestaram interesse nas aulas presenciais poderão
comparecer na escola de 15 a 26 de fevereiro/2021.
Observações importantíssimas:
1) Para as famílias que não responderam às pesquisas foi considerado que o(a) aluno(a)
participará das aulas pela via remota (não presencial) ;
2) As famílias que optaram pelo ensino presencial na enquete, a partir de segunda-feira, 15
de fevereiro/2021 (até 26 de fevereiro de 2021 ou nova diretriz), poderão enviar seus
filhos todos os dias ao Colégio, pois o total de pretensões presenciais não foi superior ao
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limite seguro de aluno por sala de aula. Salientamos que haverá lista de controle com os
nomes dos que optaram pelo ensino presencial.
3) O presente comunicado, que possibilita a presença diária dos estudantes cujas famílias
optaram pelas aulas presenciais na enquete, PODERÁ SER ALTERADO A QUALQUER DIA,
inclusive entre os dias 15 e 26 de fevereiro/2021, caso o Governo imponha novamente a
obrigatoriedade de presença dos alunos ou caso mudemos de fase. Observem que
estamos na fase amarela e a mudança de fase ou alteração na decisão do Governo são
fatores que independem do Colégio;
4) No dia 22 de fevereiro de 2021 faremos nova pesquisa padronizada para todos os alunos
do Colégio e é de suma importância que as Senhoras mães e os Senhores pais respondam
até o dia 24 de fevereiro/2021, pois, a partir desta pesquisa organizaremos o mês de
março/2021;

Solicitamos que as famílias compreendam que o Colégio está fazendo muitos esforços para
atender às normativas e aos anseios das famílias. Para tanto foram contratados e capacitados mais
funcionários, além de expressivo investimento em equipamentos.
As Orientadoras Educacionais, como de costume, estão à disposição das Senhoras e dos
Senhores para eventuais esclarecimentos.
Por fim, pedimos o máximo de cuidado e atenção com a segurança. Cada um é responsável
por si e pela coletividade. Na medida do possível, é importante que todos se abstenham de passeios,
viagens e outras atividades que possam comprometer a manutenção das aulas presenciais. Todos os
colaboradores da escola, indistintamente, estão seguindo estes preceitos para evitar contaminações.

Atenciosamente
Colégio Dom Barreto

