
 

 

Comunicado nº 17–3/2021/NAP II  

Assunto: Sistema de rodízio. 

Público-alvo: estudantes do 5º ano “E” – EFAI. 

Taguatinga, 10 de março de 2021. 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

De acordo com o comunicado do dia 6/3, que orienta o retorno às aulas de forma híbrida, informamos que 
retornaremos às aulas em Sistema de rodízio semanal. Cada turma será dividida em dois grupos que virão, 
alternadamente, conforme tabela abaixo e havendo necessidade, a do 2º semestre será encaminhada no dia 26/7. 

 

DATA GRUPO 1 GRUPO 2 

15 a 19 de março Presencial On-line 

22 a 26 de março On-line Presencial 

29 março a 1 de abril Presencial On-line 

5 a 9 de abril On-line Presencial 

12 a 16 de abril Presencial On-line 

19 a 23 de abril On-line Presencial 

26 a 30 de abril  Presencial On-line 

3 a7 de maio On-line Presencial 

10 a 14 de maio Presencial On-line 

17 a 21 de maio On-line Presencial 

24 a 28 de maio Presencial On-line 

30 de maio a 4 de junho On-line Presencial 

7 a 11 de junho Presencial On-line 

14 a 18 de junho On-line Presencial 

21 a 25 de junho Presencial On-line 

28 de junho a 1 de julho On-line Presencial 

21 a 23 de julho Presencial On-line 

26 a 30 de junho On-line Presencial 
 

A divisão dos grupos será feita por ordem alfabética: 

 

5º “E” 

GRUPO 1 GRUPO 2 

ANA CATARINA LUZIO PINHEIRO LUIZA ZINGARO RIOS SOLER 

ARTHUR ANDRADE SARAIVA MARIA CLARA ARAÚJO BEZERRA 

BRENO ALVES DE MELLO BRITO MARIA EDUARDA VELUDO DE SOUZA 

EMANUELLE DE OLIVEIRA MENDONÇA *MARIA LUÍSA MARTINS BAPTISTA 

ESDRAS ARAUJO DE ANDRADE FRAZAO MIGUEL DA SILVEIRA MESTRE 

*FELIPE BORGES GARCIA COELHO MIGUEL SHELEY CASTRO OLIVEIRA 

LAVINIA MAMEDE LIRA MURILO JONAS DIAS FONSECA 

LENAH JULIA DE OLIVEIRA ROCHA MURILO SANTA ROSA MARTINS 

*LEVI LEIRIA HOLANDA DOS SANTOS PIETRO CARMINATI BRANDÃO 



 

 

5º “E” 

LUCAS DOS SANTOS DANIEL  

*Não incluso no rodízio. 

 
 

 Caso haja irmãos em grupos diferentes e a família desejar que ambos vivenciem o rodízio nas mesmas 

semanas, ou qualquer outra demanda deste gênero, é necessário fazer essa solicitação à Orientação 

Educacional; até o dia 12/3 daremos o retorno. 

 Os estudantes não deverão comparecer às aulas presenciais fora do seu rodízio e não estão autorizadas 

trocas de períodos entre as famílias. A administração desse processo é de responsabilidade do colégio. 

 Nossos horários de início das aulas, tanto para quem está em casa quanto para quem está no colégio são os 

mesmos: 7h30/13h30. 

 Lembramos que, diante de qualquer Decreto do Governo Distrital ou Federal sobre a questão, o Colégio 

Marista Champagnat – Taguatinga seguirá rigorosamente o solicitado. 

 O portão será aberto com 30 minutos de antecedência.   

 A entrada e a saída serão pela Portaria 2 (portão lateral - CSB).  

 Caso seja necessário aguardar na entrada no colégio, devido ao fluxo de pais/estudantes e aos protocolos de 

medição de temperatura e sanitização, pedimos que seja respeitado o distanciamento de, pelo menos, 2,0 

metros, conforme marcação na calçada. 

 Por motivos de segurança, os estudantes entrarão sozinhos (1º ao 5º ano EFAI) e serão supervisionados 

pelos colaboradores do colégio.  

Na certeza de que estamos envidando todos os nossos esforços para fazer do Colégio Marista Champagnat – 

Taguatinga um local de muito aprendizado, alegria e segurança, pedimos ao nosso fundador São Marcelino Champagnat 

e à nossa Boa Mãe benção e proteção à comunidade educativa. 

Cordialmente, 

Equipe Pedagógica do NAP II 


