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Circ.: 34/2020
Ref.: Esclarecimento sobre o retorno das aulas presenciais
Prezados Alunos e Responsáveis,
Inúmeras notícias sobre o retorno às aulas presenciais surgem a todo o momento, muitas vezes acabam confundindo
as famílias e estudantes sobre quando e como ocorrerá essa retomada nas instituições de ensino.
É importante esclarecer que os segmentos do: ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), ENSINO MÉDIO E
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) devem seguir as orientações e regulamentações da SECRETARIA
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEEDUC – RJ), pois somente este órgão tem o poder de autorizar a retomada das
aulas presenciais nas escolas do estado do Rio de Janeiro.
No momento, de acordo com a SEEDUC-RJ, as aulas presenciais para o Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA
estão suspensas até o dia 05 de agosto e só serão liberadas quando o estado estiver na fase de flexibilização da
BANDEIRA VERDE (que caracteriza RISCO MUITO BAIXO de transmissão da COVID-19). Atualmente, estamos na fase
da bandeira amarela.
A saber:
• Bandeira Roxa: representa um risco muito alto de transmissão da COVID-19;
• Bandeira Vermelha: risco alto;
• Bandeira Laranja: risco moderado;
• Bandeira Amarela: risco baixo;
• Bandeira Verde: risco muito baixo.
Já, as normas e diretrizes da EDUCAÇÃO INFANTIL são de competência do CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, que tem a prerrogativa para autorizar a retomada das aulas presenciais nas cidades.
Desta forma, ressaltamos que tanto a SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO quanto SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NÃO AUTORIZARAM A RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS
ESCOLAS. Neste sentido, NO DIA 03/08, SEGUNDA-FEIRA, CONTINUAREMOS COM AS AULAS ON-LINE
para todos os segmentos de ensino.
O retorno das aulas presenciais só ocorrerá mediante autorização dos órgãos competentes, que ainda estão definindo
detalhes sobre o protocolo de reabertura a ser seguido pelas escolas, visando a segurança de alunos, professores e
funcionários.
Maiores informações sobre o nosso plano de ação para a retomada das atividades presenciais serão passados aos
senhores, posteriormente, por meio de circular e reunião de pais virtual. Neste momento, estamos em fase de
planejamento e organização, enquanto aguardamos demais orientações dos órgãos educacionais.
IMPORTANTE! Aproveitamos para esclarecer e antecipar que o RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS será
OPCIONAL para as famílias e ocorrerá de forma GRADUAL.
Toda e qualquer decisão da escola quanto ao retorno presencial será informada aos senhores com antecedência de,
no mínimo, uma semana do inicio das aulas presenciais em cada turma.
Desde já, agradecemos a confiança em nossa Instituição.
Atenciosamente,
A Direção

