
 

 

 

 

 

De: Direção  

Para: Pais e responsáveis 

Data: 20 de abril de 2021 

Assunto: Retorno às aulas – Modelo Híbrido 

 

Prezados pais e responsáveis,  

 

Tivemos a experiência das aulas no modelo híbrido no início do ano para o qual nos preparamos 

e pudemos deixá-los cientes de todo o cuidado e cumprimento dos protocolos exigidos pelos 

órgãos competentes. Hoje, 20 de abril, em reunião com a lideranças educacionais da cidade, 

juntamente com o Sr. Prefeito Municipal, foi autorizada a retomada às aulas no mesmo modelo, 

ou seja, presencial e remota dependendo da opção da família, a partir do dia 26 de abril. 

Ainda há um longo caminho para que tudo volte à normalidade, por isso, é necessário cuidado 

e atenção para que a prevenção ao vírus seja efetiva. Todas as recomendações contidas na 

cartilha enviada aos senhores no início do ano devem ser revistas, entendidas e cumpridas. Caso 

não tenham mais a cartilha, por favor, nos solicitem para enviarmos novamente. 

O Colégio CRA – Grupo Unis continua acompanhando diuturnamente todas as movimentações 

e protocolos de segurança sanitária, na região e no Brasil, no sentido de manter o planejamento 

das atividades presenciais com ordem prioritária em:  

1. Segurança – Valor inegociável de proteção e cuidado a todos os envolvidos nos processos de 

ensino e aprendizagem; 

 2. Liberdade – Condição de respeitar e oferecer escolhas à diversidade que compõe nossa 

comunidade de colaboradores, estudantes, pais e responsáveis;  

3. Mobilidade – Possibilidade de permitir que as escolhas possam se realizar de vários lugares e 

condições; 

 4. Empatia – Tomar decisões considerando o olhar e a condição de todos os envolvidos no 

processo; 

 5. Experiência – promover as melhores práticas e vivências para o desenvolvimento integral 

dos estudantes;  

 6. Ousadia – Realizar uma visão inovadora para um futuro melhor; 

  



 

 

 

 

 

7. Impacto – Agregar valor nas relações gerando resultados significativos nos indivíduos, 

organizações e sociedade.  

Daremos continuidade ao planejamento respeitando o seguinte cronograma: 

- 20 de abril: Reunião com as lideranças educacionais e Prefeito Municipal. 

- 20 de abril: envio da ficha diagnóstica que deverá ser preenchida por pais ou responsáveis com 

a opção para aula presencial ou manifestação do desejo da família em permanecer com as aulas 

remotas, bem como relato de possíveis problemas de saúde. 

- 22 de abril: data limite da entrega das autorizações e fichas diagnósticas por parte dos pais, 

para os estudantes que optarem em participar das aulas presenciais escalonadas, respeitando 

os protocolos e procedimentos de segurança sanitária. 

- 23 de abril: divulgação das listas contendo os nomes dos estudantes que optaram pelas aulas 

presenciais. 

- 26 de abril: início das aulas presenciais/híbridas - presenciais para aqueles que entregarem as 

autorizações até dia 22/04, como descrito acima, e remotas com transmissão e gravação dos 

conteúdos presenciais para aqueles que optarem por este formato. Desde o início do ano, 

entendemos que o primeiro semestre seria um período de reabertura gradativa das atividades 

presenciais. Isto posto, não economizamos esforços em nos preparar para uma retomada segura 

e de qualidade.  

O Colégio CRA – Grupo Unis, mais uma vez, reforça que respeitará as decisões de participação 

nas aulas, sejam presenciais ou remotas. 

 Atenciosamente, 

 

Marisa de Lourdes Silveira 

Diretora 


