
 

 

Prezados Pais e Responsáveis!  

Em 2021 o horário de entrada e saída dos alunos foi modificado, mantendo o 

distanciamento necessário entre os estudantes e evitando aglomerações na portaria da escola. 

Por este motivo, solicitamos o fiel dos horários aqui apresentados. Caso seja necessário 

modificá-los, para que se obtenha um fluxo melhor de entrada e saída dos alunos, vamos 

comunicar às famílias.  

Seguindo os protocolos de saúde pública e as determinações da vigilância sanitária, 

precisamos restringir a circulação de pessoas na escola. Por esta razão, contamos com a sua 

colaboração deixando o seu filho na portaria da escola, sob o cuidado dos nossos colaboradores. 

Observe as indicações que se encontram na calçada externa e nas dependências internas.  

Queremos reiterar a importância do diálogo e do compromisso que estamos assumindo 

com a educação e saúde dos alunos.   

TURNO DA MANHÃ  

ENTRADA SEGMENTOS TURMAS SAÍDA 

7:20 às 7:30 8º ano e 9º ano  181, 182, 181, 191, 192 11:55 

7:30 às 7:40 6º ano e 7º ano 161, 162, 163, 171, 172 e 173 12:00 

7:50 às 8:00 1º ano e 2º ano 111 e 121 11:50 

 

TURNO DA TARDE  

ENTRADA SEGMENTOS TURMAS SAÍDA 

13:30 às 13:40 1º ano 112, 113 17:15 

13:30 às 13:40 2º ano e 3º ano , 122, 123, 131, 132 e 133 17:20 

13:20 às 13:30 4º ano e 5º ano 141, 142, 143, 151, 152 e 153 17:25 

 

Observação: Para os alunos do 1º ano haverá um período de adaptação à escola. Nestes dias 

os alunos do turno da manhã vão ter aula até às 10:00 e do turno da tarde até às 15:30.  

Os dias do período de adaptação são: 

• Dias 17, 18 e 19 de fevereiro para o grupo de alunos que frequentará presencialmente 

na primeira semana de aula; 

• Dias 22, 23 e 24 de fevereiro para os alunos que vão frequentar presencialmente na 

segunda semana de aula.  

Atenciosamente, Direção 


