
 

Prezados Responsáveis e Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II. 
 

Apresentamos o Plano para a retomada das aulas curriculares presenciais em agosto, opcionais, mas esclarecemos que 
continuaremos com as aulas remotas (on-line). A organização dessa nova fase de flexibilização do isolamento social 
está de acordo com os Protocolos de Segurança, as orientações dos Órgãos Oficiais e as opções das famílias na 
Pesquisa enviada. 

Todos deverão respeitar, rigorosamente, os protocolos enviados pela escola.  
Os horários que enviamos neste Comunicado deverão ser observados pelos alunos no presencial, assim como pelos 
que estiverem acompanhando as aulas on-line. 
 

Conforme informado no ato da matrícula, as aulas no 2º semestre terão início na próxima terça-feira, dia 03 de 
agosto. Solicitamos a atenção quanto aos horários apresentados abaixo. A entrada e a saída serão pela portaria da 
Diogo de Faria. 
 

• Dias e Horários das Aulas presenciais 
 

9º ano: Horário das 7h15 às 12h35. 
 

                9P: Sala 24  
 

                9Q: Sala 25  
 

 

• Horário dos intervalos: 
 

9P:  das 10h35 e 10h55. 
 

9Q: das 9h45 às 10h05 
 

• Aulas à tarde 
A princípio no mês de agosto, as aulas de Retratos da França e Modular continuarão on-line, a partir das 14 horas. 

 

• As Atividades Complementares Facultativas, em agosto, continuarão nos mesmos horários para os inscritos. 
Os demais interessados em frequentá-las, solicitamos que entrem em contato com Eliane, pelo email: 
acf@liceupasteur.com.br para receber as orientações. 

 

• Período Integral 
Para os alunos matriculados no Integral, inicialmente, o horário continuará o mesmo. 

 

Atenção: 

• As regras do isolamento social impõem uma restrição no número de alunos por sala. Só poderão entrar na escola 
aqueles alunos cujos pais tiverem autorizado sua presença na Pesquisa, optando pelo sim; 

• o uso da máscara, cobrindo o nariz e a boca, continuará sendo obrigatório, portanto cada aluno deve trazer o seu 
kit, conforme Protocolo de Segurança dos Alunos enviado pela escola; 

• os alunos que tiverem sintomas gripais devem acompanhar as aulas de casa; 

• a temperatura de todos os alunos será medida à entrada; aqueles que tiverem acima de 37,5ºC não poderão entrar 
na escola;  

• as janelas das salas permanecerão abertas para ventilar o ambiente, portanto é importante que os alunos venham 
muito bem agasalhados, especialmente durante os dias mais frios de inverno; 

• os pais e responsáveis não poderão entrar na instituição, sem prévio agendamento; 

• a aglomeração na calçada deverá ser evitada; 

• em caso de pedido de inclusão do aluno no grupo presencial, solicitar através do e-mail 
mudanca@liceupasteur.com.br para que a presença do aluno seja autorizada; 

• caso haja um aumento no número de alunos inscritos no modo presencial, é possível que seja necessário implantar 
um sistema de rodízio para uma classe, o que será devidamente informado caso ocorra. 

 

Solicitamos que os Responsáveis verifiquem os e-mails enviados pela escola e acompanhem as notícias em seu site, 
visto que podemos fazer adequações necessárias conforme determinações dos Órgãos Oficiais. 
 

                   Atenciosamente, 
                                                                                             Equipe Pedagógica  
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