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ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Brasília, 11 de fevereiro de 2021. 
 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
Como informado anteriormente, em circulares referentes aos protocolos de segurança e saúde, 
caso a quantidade de alunos de uma turma, cujas famílias optem pelo retorno às aulas 
presenciais, for maior do que a capacidade da sala para manter o distanciamento recomendado, 
será adotado, para essa turma, um rodízio semanal. Nesse sistema, haverá alternância, dentre 
os optantes pelo ensino presencial, dos que assistirão às aulas on-line e na escola.  
 
Com foco na saúde e na segurança de todos, e visando atender da melhor forma possível à 
comunidade escolar, o rodízio será feito a partir do cálculo do excedente, por ordem alfabética, 
da seguinte forma: o número de estudantes que exceder a capacidade da sala dentro do 
protocolo utilizará o ensino on-line por uma semana.  
 
Como exemplo, citamos uma sala com 21 alunos que, dentro do protocolo de segurança, 
atenda a 19 estudantes e tenha 21 famílias optantes pelo ensino presencial. Nesse caso, 
semanalmente, haveria 2 estudantes excedentes, entre os optantes pelo ensino presencial, que 
participariam das aulas on-line. Esses grupos de 2 estudantes seguiriam ordem alfabética. 
 
Assim sendo, iniciaremos na próxima semana, dia 18 de fevereiro, para a turma do 4º ano A do 
Ensino Fundamental, o sistema de rodízio semanal. Ratificamos que as aulas nos dois formatos 
seguem ocorrendo simultaneamente. 
  
Pedimos aos senhores que verifiquem, na sala de aula presencial ou no Classroom, as listas de 
rodízio, que estarão disponíveis sempre com antecedência. Lembramos que essa ação é 
aplicada individualmente a cada turma, dependendo das escolhas das famílias dela constantes. 
 
Salientamos que os estudantes cujas famílias escolheram o ensino on-line seguem assistindo 
às aulas nesse formato enquanto assim desejarem. Caso queiram migrar do ensino on-line para 
o presencial, pedimos que a escola seja avisada com uma semana (sete dias) de antecedência, 
para a necessária reorganização interna. 
 
Agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição para outras informações. 
 
Com amizade, 
 

 
 

Susy Willik Daniela Almirante  
SOP – Ensino Fundamental SOE – Ensino Fundamental (em exercício) 

 

 
 

“Frente aos desafios, estar atento a tudo o que acontece é fator decisivo.” 


