
 

� Clique e confira o que preparamos para 
2021! 

Niterói, 15 de dezembro de 2020. 
 
Processos de retorno das aulas em 2021  
 
Estimados alunos, pais e responsáveis, saudações Lassalistas! 

A Direção da Escola La Salle Rio de Janeiro, informa que, desde o início da Pandemia, segue as 
determinações indicadas pelos órgãos de saúde e atende às deliberações da Prefeitura de Niterói, 
conforme orientado pelo Comitê Científico. De forma humanizada e transparente, adequamos a nossa 
Escola aos protocolos de higienização e sanitização, e realizamos uma série de medidas que visam à 
proteção de todos. Todos os processos foram certificados pela equipe de Vigilância Sanitária e Controle 
de Zoonoses da Prefeitura de Niterói. 

Início das aulas presenciais 
Com o espírito de Família Lassalista, desejamos o breve retorno ao convívio fraterno presencial e 
informamos que nosso ano letivo de 2021 será iniciado no 01/02/2021, seguindo as deliberações dos 
órgãos competentes. Destacamos que, conforme nosso Protocolo para Retorno Presencial, realizaremos, 
antes do início do ano letivo, uma nova pesquisa para o levantamento das famílias que optarão pelo retorno 
presencial. 
As deliberações atuais não autorizam a presença de 100% do efetivo escolar, ou seja, após o resultado da 
pesquisa, ultrapassando o percentual autorizado, estão previstos rodízios para evitarem aglomerações. 

Cenários possíveis  
Cenário 1 – Adesão respeitando os limites autorizados pelos órgãos 
competentes: Os estudantes terão encontros presenciais diariamente com 
carga horária completa. 

Cenário 2 – Adesão superior aos limites autorizados pelos órgãos competentes: 
Será aplicado rodízio entre os estudantes, garantindo a carga horária semanal completa, porém 
intercalando encontros presenciais com remotos através do seguinte sistema de escalonamento: 50% 
dos estudantes terão aulas presenciais e os demais acompanhando as atividades pedagógicas 
postadas nas redes sociais da Escola diariamente. Na semana seguinte, ocorrerá a inversão, assim 
possibilitaremos que todos tenham acesso ao presencial, mas respeitando as orientações de saúde 
pública. 

Cenário 3 – Famílias que optarem pelos Estudos Domiciliares: 
Os estudantes acompanharão as atividades pedagógicas postadas nas redes sociais da Escola 
diariamente e os seus responsáveis entregarão os exercícios realizados em casa uma vez por mês para a 
escola conforme realizamos neste ano de 2020. 

Horários de entrada e saída 

Creche III: entrada (7h10) e saída (17h)  

Pré I e Pré II: entrada (7h20) e saída(17h20) 

 
Desde já, agradecemos a parceria e confiança. Viva Jesus em nossos corações, para sempre! 
 
 

Ir. Jardelino Menegat 
Diretor 

https://sites.google.com/lasalle.org.br/regime-domiciliar-abel/in%C3%ADcio
https://sites.google.com/lasalle.org.br/regime-domiciliar-abel/in%C3%ADcio
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