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COMUNICADO - RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS 2021  

 

Salvador, 05 de Maio de 2021 

Prezadas Famílias, Queridos Alunos, 

De acordo com o decreto municipal 33.811/2021, que autoriza o retorno das aulas presenciais em nossa capital 

Salvador, Bahia, estaremos dando início ao ensino híbrido em nossa instituição a partir do dia 17/05/2021, 

conforme calendário já divulgado. 

SEGMENTO DE ENSINO INÍCIO DAS AULAS 

EDUCAÇÃO INFANTIL  17/05/2021 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
(2º AO 5º ano EF) 

19/05  
2º e 3º ano EF 
20/05  
4º e 5º ano EF 

ENSINO FUNDAMENTAL II  
(6º ao 8º ano EF) 

31/05/2021 

9º ANO AO ENSINO MÉDIO 31/05/2021 
 

Desde já, ressaltamos que respeitaremos a decisão de todas as famílias quanto ao encaminhamento dos 

nossos alunos para a participação nesta nova fase do processo educativo do ano letivo de 2021. Entendemos 

que há diversos contextos familiares e pontos de vistas que os movem para esta tomada de decisão. Estaremos 

prontos para acolhermos os nossos alunos em qualquer circunstância. Seja presencialmente (ensino híbrido), 

ou dando prosseguimento também ao ensino remoto para aqueles que assim definirem como opção única de 

continuidade dos estudos.  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO (OU NÃO) PARA O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 

Para melhor organização e previsão do escalonamento dos nossos estudantes, ressaltamos que os pais e/ou 

responsáveis, conforme orientações dos órgãos competentes de Educação, deverão sinalizar as opções a 

seguir: NÃO AUTORIZO O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS/ENSINO HÍBRIDO ou AUTORIZO O 

RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS através do ACESSO RESTRITO do site www.vitoriaregia.net, a fim de 

assinarem o TERMO DE COMPROMISSO de RETORNO. 

Assinalando a opção NÃO AUTORIZAR O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS/ENSINO HÍBRIDO, os alunos 

SEGUIRÃO COM AULAS DE FORMA REMOTA, respeitando o mesmo sistema já praticado atualmente.  

Na opção, AUTORIZO O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS/ENSINO HÍBRIDO, os alunos receberão 

calendário escalonado com antecedência para o comparecimento à escola. É essencial que as famílias, 

mediante a ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO, dialoguem com seus filhos sobre o 

CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS PREVISTAS em nosso protocolo de retomada, já amplamente 

divulgado em nossos canais de comunicação. 

O comunicado sobre o horário das aulas será encaminhado às famílias. 

 

 

http://www.vitoriaregia.net/
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PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE ACOLHIMENTO 

FIQUEM ATENTOS! Só poderão participar do PLANO DE ACOLHIMENTO PARA A RETOMADA DAS AULAS 

PRESENCIAIS/ENSINO HIBRIDO, os alunos que os responsáveis tiverem sinalizado a opção AUTORIZO O 

RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS. 

PLANO DE ACOLHIMENTO 

EDUCAÇÃO INFANTIL E 
1º ANO EF 

2º AO 5º ANO EF 6º AO 8º ANO EF 9º ANO AO ENSINO MÉDIO 

06/05 (QUINTA-FEIRA)  
G5 A e G5 B: 8h às 10h. 
G5 C: 14h às 16h. 
11/05 (TERÇA-FEIRA)  
G4 A e G4 B: 8h às 10h . 
12/05 (QUARTA-FEIRA)  
1º ANO A, B e C 8h às 10h. 
1º ANO D 14h às 16h. 

11/05 (TERÇA-FEIRA)  
2º ano A/B/C: 8h às 10h30. 
2º ano D: 13h30 às 16h. 
12/05 (QUARTA-FEIRA)  
3º ano A/B/C: 8h às 10h30.  
3º ano D: 13h30 às 16h. 
13/05 (QUINTA-FEIRA)  
4º ano A/B: 8h às 10h30. 
4º ano C: 13h30 às 16h. 
5º ano A/B: 8h às 10h30. 
14/05 (SEXTA-FEIRA)  

5º ano C/D: 8h às 10h30. 

6º ANO A e B 
24/05 - segunda, 14h às 16h30. 
6º ANO - C e D  
25/05 - terça, 14h às 16h30. 
7º ANO A, B e C 
26/05 - quarta, 14h às 16h30. 
8º ANO A e B  
27/05 - quinta, 14h às 16h30. 

9º ANO - A e B  
28/05 - sexta, 14h às 16h30. 
1ª série EM A e B  
26/05 - quarta, 14h às 16h30. 
2ª série EM A e B 
28/05 - sexta, 14h às 16h30. 
3ª série EM A  
27/05 – quinta, 14h às 
16h30. 

 

AGENDAMENTO DE VISITAS – SINALIZAÇÕES E ESPAÇOS ADAPTADOS 

Para as famílias que desejarem conhecer as sinalizações/comunicação e os espaços adaptados em nossa 

infraestrutura física, terão a opção de VISITAÇÃO AGENDADA, através dos números abaixo. As visitas terão 

tempo máximo de 15 minutos de duração, visto que o decreto municipal 33.811/2021 recomenda para que 

sejam evitadas aglomerações e contaminações das pessoas envolvidas no processo. 

ED. INFANTIL E 1º ANO EFI 2º AO 4º ANO EF I 5º AO 8º ANO EF II 9º ANO EF II ENSINO 
MÉDIO 

13/05, quinta-feira 
8h às 12h e 13h às 16h 

17/05, segunda-feira 
8h às 12h e 13h às 16h 

18/05, terça-feira 
8h às 12h e 13h às 16h 

19/05, quarta-feira 
8h às 12h e 13h às 16h 

Telefone: 71- 3258-8284/85 
Denise 

Telefone: 71- 3257-8280 
Elaine Resende 

Telefone: 71- 3257-8267 
Anne  

Telefone: 71- 3257-8295 
André Batista 

 

Na oportunidade, convidamos a todas as famílias a acessarem o PLANO DE RETOMADA PARA AULAS 

PRESENCIAIS NO VITORIA-REGIA – GUIA DA FAMÍLIA em nosso site www.vitoriaregia.net, bem como o 

vídeo informativo sobre as medidas preventivas adotadas, através das nossas redes sociais Instagram e 

Facebook.  

LIVE “PERGUNTE AO ESPECIALISTA” COM DRA. CLARISSA CERQUEIRA (IMA – INFECTOLOGIA 

APLICADA MULTIDISCIPLINAR) – ESCLARECIMENTOS E DÚVIDAS SOBRE OS CUIDADOS DE 

BIOSSEGURANÇA ADOTADOS PELO VR NO ENSINO PRESENCIAL/ENSINO HÍBRIDO 

 

 

 

No dia 12/05 às 19h, não deixe de conferir a LIVE “PERGUNTE AO ESPECIALISTA”, 

com a Dra. Clarissa Cerqueira, em nossa rede social do YouTube COLÉGIO VITÓRIA-

RÉGIA OFICIAL. Participe também da enquete no Instagram  e Facebook, enviando 

suas principais dúvidas sobre as medidas preventivas adotadas pela nossa escola, e 

como será este novo recomeço.  
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FUNCIONAMENTO DA ESCOLA: 
 

 Conforme o decreto, 33.811/2021, o atendimento aos pais e/ou responsáveis deverá ser realizado 
preferencialmente on-line via e-mail, plataforma digital, WhatsApp ou telefone. Assim, infelizmente, 
não será permitida a entrada, rotineiramente, de familiares nas dependências da escola, somente em casos 
de extrema necessidade, pois, precisaremos obedecer às orientações da vigilância sanitária; 
 

 No caso de retirada de algum documento da Instituição, deve-se realizar o agendamento prévio através 
do telefone 3257-8282; 
 

• Todos os alunos, colaboradores e visitantes autorizados deverão permitir a aferição de temperatura 
na entrada da escola; 
 

• A higienização das mãos deve ocorrer com o uso habitual de álcool em gel, que estará à disposição 
dos alunos e professores em todos os ambientes da escola; 
 

 O horário de entrada e saída dos alunos às dependências da escola devem ser rigorosamente 
respeitados, evitando aglomerações. Os alunos deverão chegar e ir diretamente para a sala de aula. 
Durante todo o tempo de permanência nas dependências da escola, os alunos serão monitorados por 
nossa equipe de colaboradores a fim de que os protocolos sejam devidamente seguidos. Pedimos ao 
responsáveis que busquem não ultrapassar o tempo máximo de 10 minutos para atrasos na retirada do 
nosso aluno da escola; 
 

• O horário do lanche/intervalo, conforme recomendações sanitárias, será dentro da sala de aula, com 
objetivo único para alimentação. Seguindo as diretrizes de biossegurança, não armazenaremos alimentos 
para refrigeração, assim como não receberemos lanches nas portarias/recepções do segmento para 
entrega em sala de aula. Não haverá liberação do uso quadras para esporte, corredores da escola ou uso 
da área de convivência de forma a evitar aglomerações. 

 

• O número de alunos, em sala de aula, estará limitada a 50% da sua capacidade total e/ou de adesões 
por turma; 

 

• Não será permitido o compartilhamento de materiais de quaisquer espécies e todos os objetos 
deverão ser higienizados e de uso individualizado;  

 

• As crianças não poderão compartilhar máscaras, brinquedos, bebidas, garrafinhas de água, 
lanches ou materiais escolares. Pedimos ajuda das famílias no trabalho de conscientização das crianças 
e jovens quanto às medidas preventivas (etiqueta respiratória, higiene das mãos, distanciamento social, 
etc). A parceria é de fundamental importância para um retorno seguro e saudável; 

 

• O uso do bebedouro será apenas na opção de recarregamento da garrafinha de água;  
 

• Todos os ambientes da escola serão, constantemente, higienizados, portas, maçanetas, banheiros, 
etc de acordo com medidas sanitárias previstas no decreto 33.811/2021;  

 

Ressaltamos a importância e necessidade da observação dos apontamentos listados, visando o bem estar e a 
saúde do aluno e comunidade escolar. Todas as medidas acima, visam evitar a propagação do coronavírus.  
 

Acreditamos que a empatia e disciplina serão fundamentais para que possamos nos proteger e proteger ao 
outro de forma responsável.  
 
EQUIPE DIRETIVA 
COLÉGIO VITÓRIA-RÉGIA 


