
 
 

Caxias do Sul, 07 de julho de 2021 
Prezadas Famílias 
Desejamos encontrá-los bem e com saúde! 
 
Seguem algumas datas e orientações importantes para os meses de julho e agosto: 
SÁBADO LETIVO – Educação Infantil / Ensino Fundamental / Ensino Médio: 
Dia 17 de julho, sábado, teremos aula normalmente, conforme previsto no Calendário Escolar.  
Pedimos que famílias/alunos tenham especial atenção ao cumprimento da PRESENÇA, conforme 
escalonamento, visto que, este dia, será considerado dia letivo, normal, a fim de que possamos ter ganhos 
pedagógicos por conta dos reflexos da pandemia, como também, o cumprimento da legislação (200 dias 
letivos).   
Diante de tantas excepcionalidades vividas no contexto escolar nos últimos meses, os alunos precisam estar 
engajados em todas as atividades a fim de alcançarmos êxito no nosso planejamento e superarmos questões 
ainda a serem desenvolvidas.  
A aula deste sábado será relativa ao horário de 4ª FEIRA. Ou seja, os alunos devem trazer para a escola, os 
materiais relativos ao horário da 4ª feira. 
Manhã – Fundamental II e Ensino Médio 
Tarde – Educação Infantil e Fundamental I 
RECESSO ESCOLAR 
Conforme já informado no calendário escolar, o encerramento das aulas do primeiro semestre será dia 21 de 
julho (quarta-feira). Portanto, o recesso terá início dia 22.07 e as aulas retornarão no dia 02 de agosto.  
Considerando o cenário da pandemia, que ainda é grave, ressaltamos a importância do cuidado e atenção 
durante o período de férias, caso haja alguma programação de vigem e/ou passeio que interfere no contato 
com outras pessoas. Precisamos ter um retorno do recesso escolar, com segurança e tranquilidade, evitando 
impactos na suspensão das aulas presenciais, por conta de possíveis descuidos pessoais.  
EXPEDIENTE NO RECESSO ESCOLAR 
Apenas nos dias 26 e 27 de julho, a escola não terá expediente externo.  
REUNIÃO DE PAIS – ENSINO MÉDIO 
Frente ao desempenho e a forma como os alunos do Ensino Médio têm administrado este novo modelo de 
ensino, decorrente da pandemia, a escola necessita de um ENCONTRO PRESENCIAL com as famílias para 
apresentar algumas informações. 
Respeitando os protocolos, este encontro será por séries e poderá ter a presença somente de um 
familiar/responsável por aluno.  
Dia 10.08 – Reunião Presencial - Pais 3ª Série 
Dia 11.08 – Reunião Presencial -  Pais 2ª Série 
Dia 12.08 – Reunião Presencial - Pais 1ª Série 
O horário da reunião será às 19h, no Auditório da Escola.  
REUNIÃO DE PAIS – 9º ANO 
 Os alunos que ingressam no Ensino Médio, a partir de 2022, irão estrear um novo modelo de ensino: o “Novo 
Ensino Médio”, que atende mudanças importantes e muda consideravelmente a perspectiva de trabalho, indo 
ao encontro de novas áreas na formação do aluno.   
Para isso, convocamos a presença dos pais, a fim de que possam conhecer esta nova proposta como também, 
dialogar e tirar as suas dúvidas. 
Data da reunião: 17 de agosto (terça-feira)  
Horário: 19h 
Local: Auditório  
Observação:  

1) Para que possa ser respeitado o distanciamento mínimo entre as pessoas, será permitido somente 1 pessoa por 
família.  

2) Este evento é exclusivo aos pais. Portanto, não será permitido a presença dos alunos, visto que a proposta será 
apresentada para eles, no dia anterior (16.08). 

3) O Novo Ensino Médio será exclusivo para alunos que ingressam ao EM a partir de 2022. Portanto, os demais 
alunos do Ensino Médio (1ª e 2ª série – 2021) seguirão com a mesma proposta, até o final do ciclo/formatura. 

 
Att., Gleison Olivo 

Supervisor Educativo 
 

 


