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Comunicado Nº 04/2021 

NAP I  1º ano do Ensino Fundamental 

Recife, 09 de fevereiro de 2021. 

  

EXCLUSÃO DO RODÍZIO DOS GRUPOS DE ESTUDANTES DO 1º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL NO MODELO HÍBRIDO 
 

Prezada Família: 
 

No retorno às aulas neste início do ano letivo de 2021, acolhemos as famílias com o desejo de 

seus(suas) filhos(as) estarem presentes todos os dias no Colégio. Como o espaço das salas do Maristinha 

não comporta a vinda presencial de todos(as) os(as) estudantes matriculados(as) por turma, uma vez que 

estamos respeitando o distanciamento (1,5 m) exigido no protocolo de segurança, de imediato não foi 

possível essa reorganização. 

Diante do exposto, realizamos alguns procedimentos de monitoramento das salas e 

reorganizamos alguns espaços para que fosse possível atender os(as) educandos(as) presencialmente, 

durante todo o período de pandemia em que tivermos que cumprir com o distanciamento em sala de 

aula.  

Sendo assim, a partir do dia 18 de fevereiro (quinta-feira), os(as) educandos(as) do 1º ano do 

Ensino Fundamental do turno matutino (turmas A e B) e vespertino (turmas C, D e E) que desejarem 

assistir às aulas presencialmente, poderão vir todos os dias, não havendo mais o rodízio, uma vez que 

esses espaços acomodam o quantitativo máximo de educandos(as), atendendo ao protocolo de 

distanciamento. 

Para efetivação dessa reorganização, apresentamos alguns pontos a seguir: 

• O acesso (entrada e saída) das crianças continuará sendo o PORTÃO . 

• O horário de aula para quem assistir presencial ou virtual será o mesmo, já apresentado para as 

famílias.  

• O recreio será realizado no espaço do Maristinha. 

• Os novos espaços que serão utilizados são: 

− Sala nº 03 (1º ano A  EF / Professora Renata) 

− Sala nº 01 (1º ano B  EF / Professora Mariana) 

− Sala nº 27 (1º ano C -EF / Professora Danielle) 

− Sala Invertida (1º ano D -EF / Professora Tânia) 

− Sala Ermitage (1º ano E -EF / Professora Luiza) 

 

Desde já, agradecemos pelas reflexões e contribuições visando ao fortalecimento da relação 

escola-família. 

Atenciosamente, 
 

Lucielma Ribeiro Suyenne Macedo Camila Batista 

Vice-diretora Educacional Coordenadora Pedagógica - NAP I Orientadora Educacional - NAP I 
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