
 
 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Cachoeira do Sul, 28 de abril de 2021. 
   

Comunicamos que após as decisões das autoridades, conforme determinação do Decreto 
Estadual nº 55.856, de 27/04/2021, estaremos retornando às aulas presenciais das turmas da 
Educação Infantil, hoje, na quarta-feira, dia 28 de abril. 

Reforçamos as orientações já informadas anteriormente: 
As turmas de Educação Infantil terão aulas de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, com 

horários de entrada e saída conforme detalhado no quadro abaixo: 
 

Turmas Prédio 
Acesso de entrada e de 

saída 
Horário de 

Entrada 
Horário de 

Saída 

Educação Infantil 2 Principal 
Entrada do Colégio – Rua 
Comendador Fontoura 

13h30min às 
13h45min 

17h30min às 
17h40min 

Educação Infantil 3 Barãozinho 
Porta da direita, no prédio 
novo, Rua Izidoro Neves da 
Fontoura 

13h15min às 
13h30min 

17h20min às 
17h30min 

Educação Infantil 4 Barãozinho 
Porta da esquerda (rampa) em 
direção ao prédio antigo – Rua 
Izidoro Neves da Fontoura 

13h15min às 
13h30min 

17h30min às 
17h40min 

Educação Infantil 5 Barãozinho 
Portão lateral – Rua Ernesto 
Alves 

13h15min às 
13h30min 

17h35min às 
17h45min 

 
 É IMPRESCINDÍVEL A OBSERVAÇÃO CRITERIOSA DOS HORÁRIOS. CONTAMOS COM A 

COLABORAÇÃO DE TODOS!  
Durante a primeira semana de aula, algumas famílias não observaram as marcações de 

distanciamento feito nas calçadas ao entorno do Colégio, causando aglomerações, o que não pode 
ocorrer. Pedimos a compreensão e colaboração de todos para que o retorno às aulas aconteça de 
forma tranquila, tanto na entrada como na saída. 

Para organizar o fluxo de entrada e saída do Colégio, contaremos com o auxílio de 
monitores. 
  

Será aferida a temperatura quando do ingresso nas dependências da Instituição de Ensino, por 
meio de termômetro digital infravermelho, vedando a entrada quando a temperatura registrada for igual ou 
superior a 37,8 graus.  

A permanência dos pais nas dependências do Colégio deverá ter o menor tempo possível. 
Quando necessário, UM responsável acompanha a criança até a porta da sala e retira-se o mais breve 
possível  

Os pais da Educação Infantil deverão utilizar máscara de proteção facial e seguir as orientações 
de distanciamento social, observando as marcações no chão, conforme orientações da Secretaria Estadual 
da Saúde. Os pais não poderão entrar em sala de aula e haverá restrição de acesso ao pátio do Colégio, 
obedecendo as regras de distanciamento social.  

As crianças NÃO poderão trazer brinquedos de casa.  
Ao apresentar febre, coriza, tosse e espirros, dor no corpo, dor de garganta, diarreia, 

náuseas, dor de cabeça, ausência de olfato e/ou paladar, NÃO TRAZER o aluno para o Colégio e 
procurar atendimento médico. Se os sintomas surgirem durante o turno de aula, o aluno será 
colocado em sala especial de isolamento e a família será chamada para fazer os encaminhamentos 
necessários.  

As famílias que não autorizarem o retorno de seu filho às aulas, deverão trazer atestado médico 
(se for caso de ser grupo de risco) ou a justificativa por escrito, devidamente assinada pelo responsável pelo 
aluno. O documento deverá ser protocolado na Secretaria do Colégio. Os responsáveis deverão retirar as 
tarefas para realização domiciliar da criança na primeira sexta-feira letiva, na Recepção do Colégio, 
necessariamente entre 14 horas e 17 horas. A devolução das atividades realizadas será no mesmo dia 
(sexta-feira), horário (das 14h às 17h) e local (Recepção). 

Agradecemos antecipadamente a colaboração de todos! 
Atenciosamente, 
A Direção. 


