
 
Circular DIR 001/2021 

RETORNO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS 2021 

 

Prezados Srs. pais, familiares e alunos, 

Que Nossa Senhora Consolata continue protegendo o seu lar e lançando o seu manto protetor a todos do seu 

convívio. Estamos com saudades e esperançosos de que em 2021 superaremos todas as dificuldades advindas com a 

segunda onda da COVID 19 em nosso país. Desta vez, aprendemos mais sobre o vírus e estamos preparados para 

iniciar as atividades acadêmicas letivas mantendo o distanciamento social e os protocolos de biossegurança nas 

aulas presenciais. 

Desde o início da pandemia seguimos rigorosamente as orientações das autoridades de saúde e educação do nosso 

país. Não será diferente agora. Para tanto, deixaremos os senhores e seus familiares a par de todo o processo que o 

Colégio Consolata realizará para a retomada do ensino presencial, articulado com o ensino remoto, que a partir de 

agora denominaremos de Ensino Híbrido. 

As aulas remotas iniciarão no dia 01 de fevereiro, com o envio dos planos de aula da semana letiva de 01 a 05 de 

fevereiro. As aulas híbridas iniciarão no dia 08 de fevereiro. No dia 29 de janeiro, conforme cronograma divulgado 

no final do ano passado, realizaremos as Reuniões de Pais por segmento. Assim como no Ensino Híbrido, a Reunião 

de Pais terá transmissão ao vivo e poderá também contar com a participação de uma pessoa por família, 

presencialmente se assim desejar. Por precaução da COVID 19 a circulação interna é restrita. As reuniões serão 

realizadas no Auditório do Centro Cultural Esportivo Consolata - CCEC - com capacidade reduzida em um quarto de 

forma a evitar aglomeração. Caso pretenda participar presencialmente, solicitamos que se inscreva no seguinte link: 

INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NA REUNIÃO DE PAIS DO DIA 29 DE JANEIRO. 

Insistimos que é muito importante a participação da sua família nesta reunião, seja de forma presencial ou remota. 

Poderá ser assistida posteriormente em nosso canal no Youtube (aproveite e faça a inscrição no canal). Todas as 

informações relevantes quanto aos procedimentos adotados pelo Colégio Consolata ao longo de 2021 serão 

apresentados neste dia. 

O cronograma das reuniões com os respectivos links para a transmissão ao vivo são: 

 ENSINO FUNDAMENTAL II – dia 29/01/2021, sexta-feira, às 7h30, Link CLIQUE AQUI 

 EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO FUNDAMENTAL I – dia 29/01/2021, sexta-feira, às 14h – Link CLIQUE AQUI 

 ENSINO MÉDIO - dia 29/01/2021, sexta-feira, às 19h30 – Link CLIQUE AQUI 

Além da reunião do dia 29, os professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I realizarão a reunião com 

os pais de maneira REMOTA, no dia 01 de fevereiro, às 14h, através da plataforma do Google Meet, que será 

encaminhada posteriormente e estará disponível no site do Colégio. 

Os pais não precisam trazer os materiais de seus filhos no dia 29 de janeiro, conforme tinha sido combinado no final 

do ano passado. As professoras orientarão os novos procedimentos na reunião do dia 01 de fevereiro. 

Será enviada uma ENQUETE, após o término das reuniões do dia 29 de janeiro, para o levantamento dos alunos 

que participarão de forma Híbrida (remota e presencial) ou apenas remota.  

Estamos unidos e confiantes, com a esperança que tudo dará certo e, em breve, regularizado e em ordem. Que Deus 

em sua infinita misericórdia os abençoe e proteja. 

 

DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DO COLÉGIO CONSOLATA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa2jq_D-KKG6IVv1iXNEFFghcVXDGd8BELq8y57qGlMraBCA/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/qf4ocEYDnQs
https://youtu.be/RKhbUTeE0SM
https://youtu.be/acsStlxp96s

