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Escola Recanto do Pequeno Príncipe, julho de 2021 

 Querida Família Recanto 

É com muita satisfação que hoje anunciamos o nosso retorno presencial. A 

nossa escola está sem alma, sem alegria, pois a nossa criança teve que ficar 

em casa desde março de 2020. Finalmente vamos retornar para a escola, 

com esperança e muita paz, para termos aulas no modelo híbrido 

(presencial e online) de acordo com a escolha de cada família. 

A gente nunca parou de dar aula. A gente nunca parou de interagir com a 

nossa família. As nossas crianças aprenderam muito, mesmo no modelo 

online, mas agora está na hora de voltarmos para a escola e preenchermos 

um vazio, que já perdurou por muito tempo. 

Por isso, no dia 26/07, traga o seu pequeno para a escola e faça a magia 

acontecer. 

MATUTINO: Entrada às 7h30 e saída às 11h30. 

VESPERTINO: Entrada às 13h30 e saída às 17h30. 

Lembramos àqueles que optaram por continuar com a aula online que não 

haverá nenhuma mudança no horário de início e término das aulas (8h às 

11h e das 14h às 17h). 

 



 

Houve uma pesquisa (aconteceu entre os dias 16 e 18/07) onde os pais 

puderam optar pelo modelo de aula que queriam, e toda a organização a 

seguir se baseou nos dados dessa pesquisa, portanto, se você mudar a sua 

opção, do presencial para o online ou do online para o presencial, deve 

fazer uma solicitação formal na escola, que vai precisar de um tempo para 

os ajustes necessários. 

Com o número de resposta que tivemos para o retorno presencial, não 

será necessário que façamos rodízio, porém se o número de alunos no 

modelo presencial crescer para além da nossa capacidade, respeitando as 

especificações dos protocolos de segurança, poderemos recorrer a essa 

proposta, sendo adotados, então, grupos A e B com rodízio de aula em 

dias alternados. 

A nossa escola está pronta para receber o seu filho e vamos obedecer a 

todos os protocolos de segurança, portanto queremos a compreensão de 

todos sobre as informações a seguir: 

# Somente as crianças poderão entrar na escola no horário de aula; 

# Os pais devem acompanhar os seus filhos até o portão da escola, 

respeitando a marcação na calçada; 

# Haverá medição de temperatura na entrada da escola. Se uma criança 

apresentar elevação de temperatura os pais devem levar a mesma para 

casa; 

# As crianças devem ser recebidas pelos pais, no portão de saída, na hora 

marcada, para evitar contatos desnecessários com outros membros da 

escola; 

# Os pais terão acesso à secretaria da escola das 8h30 às 11h e das 14h30 

às 17h. No horário de 12h às 13h a escola estará fechada para realização da 

desinfecção para o turno seguinte. 

# As reuniões com a equipe pedagógica devem ser realizadas, 

preferencialmente, no modelo online e, caso seja necessário um encontro 

presencial, este deve ser agendado com antecedência, pelo telefone. 

 

SOBRE A CRIANÇA NA ESCOLA... 

1- As crianças deverão vir fardadas para a escola; 



 

2- Cada criança deve trazer a sua garrafinha de água, sendo que ela pode 

ser reabastecida no bebedouro da escola, que já está adaptado para isso; 

3- Cada criança deve trazer o seu lanche e este não pode ser compartilhado; 

4- As crianças só poderão entrar na escola de máscara; 

5- Cada criança deve trazer duas máscaras na mochila, para ser trocada 

durante o período de aula. 

6- A criança deve trazer o seu material de uso pessoal (lápis, borracha, 

apontador, lápis de cor...), pois os mesmos não podem ser compartilhados. 

 

SOBRE OS CUIDADOS NA ESCOLA... 

# Todos os funcionários da escola estarão usando máscara; 

# Haverá aferição de temperatura na entrada da escola. 

# A escola dispõe de itens de higienização para as mãos em todos os 

ambientes, inclusive nas salas de aula; 

# As portas e janelas das salas permanecerão abertas durante todo o 

período da aula; 

# Todos os ambientes e materiais utilizados pelas crianças na escola 

passarão por um processo de higienização diariamente; 

 

Cientes da confiança depositada na nossa instituição e de acordo com os 

protocolos de biossegurança, nos sentimos prontos para a retomada das 

aulas presenciais, no contexto da Covid-19, mas reiteramos que a parceria 

escola x família nunca foi tão necessária, pois a segurança do seu filho 

depende de todos nós. 

 

A direção 


