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Porto Alegre, dezembro de 2020.
CIR. Nº. 02/2020
”Na união, todas as vantagens.”
Madre Clara

Informativo às Famílias sobre a oferta do Ensino na
Modalidade Híbrida devido à Pandemia da COVID-19
Estimadas Famílias,
Paz e bem!
Quantos desafios foram superados e quantas aprendizagens foram possíveis neste ano
letivo atípico. A confiança, a parceria, o cuidado e o carinho de vocês, famílias, junto aos
vossos filhos, nossos amados estudantes, professores, funcionários, equipe pedagógica, Irmãs
e Direção foi essencial para que os processos realizados tivessem o sucesso alcançado.
Nossa Missão Educativa Franciscana Aparecida pede de cada um de nós uma entrega
diária com paixão, ética e competência. Agradecemos muito a todas as famílias por nos
permitirem contribuir significativamente na formação integral de vossos filhos neste 2020.
E um novo ano letivo está chegando e, com ele, muitas outras descobertas serão feitas
na caminhada educativa de nossos estudantes. Para tanto, de acordo com as orientações do
Decreto Municipal Nº 20.747/2020, a Escola Nossa Senhora do Brasil estará abrindo as portas,
seguindo todos os cuidados sanitários exigidos, para atender a todos os estudantes desde a
Educação Infantil ao nono ano na modalidade híbrida de ensino.
Modalidade Híbrida de ensino significa que a ENSB atenderá tanto aos estudantes na
presencialidade (estudantes que frequentarão os espaços físicos da Escola) quanto de forma
remota (para os estudantes que permanecerem em suas residências com as aulas on-line).
Vamos entender melhor essa modalidade, lendo as orientações e horários abaixo.
Para as famílias que necessitam e/ou desejam o retorno dos estudantes à
presencialidade, a partir de 22 de fevereiro de 2021, é obrigatório o preenchimento, a
assinatura e o retorno à Escola, por e-mail, de dois documentos: Termo de Anuência e
Autorização Teste COVID no prazo informado (ambos os documentos citados já foram
encaminhados pela Secretaria da Escola para o e-mail do responsável financeiro pelo
educando).
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Somente terão seu ingresso à Escola permitido, os estudantes cujas famílias cumpriram
com as questões legais exigidas pelo Decreto Municipal, no momento em que preencheram,
assinaram (Responsável Financeiro pelo educando) e enviaram, por e-mail, à Secretaria
ambos os documentos no prazo determinado: Termo de Anuência e Autorização Teste COVID19 (em anexo).
Para as famílias que preferirem e/ou necessitarem manter seus filhos, tendo as aulas
on-line em suas residências, é obrigatório o preenchimento, a assinatura e o retorno, por e-mail
à Secretaria da Escola, do documento: Termo de Responsabilidade (em anexo) No prazo
informado abaixo.
Por gentileza, pedimos que preencham os documentos correspondentes à
realidade
da
família
e
retornem
à
Escola,
para
o
e-mail
(secretaria@escolansbrasil.com.br) , até o dia 11 de janeiro de 2021, às 17h30
impreterivelmente.
Seguem as orientações e horários das aulas (presencial e on-line) por nível de ensino.
22 de fevereiro de 2021: Início do Ano Letivo para todos: Educação Infantil, Ensino
Fundamental I (1º ao 5º ano) e Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano).

EDUCAÇÃO INFANTIL (NÍVEL B)
(Estudantes que frequentam o turno da Tarde)

Capacidade de atendimento no ensino presencial: 15 estudantes por sala de aula, *Conforme
Decreto Municipal 20.747 de 1º de outubro de 2020.
Entrada: Acesso dos estudantes à Escola se dará pelo portão verde do saguão da portaria
(portão grande azul da calçada).
Saída: pela Recepção
Grupo A: 1ª e 3ª semana e Grupo B: 2ª e 4ª semana. Essa divisão será necessária caso o
número de estudantes que precisem/desejam ter aulas na Escola (modo presencial) seja
superior a 16 estudantes por sala de aula.
Horário para os estudantes que frequentarem a Escola (modo presencial): das 15h às
17h30 (2h30 carga horária da aula presencial)
Intervalo e organização pedagógica e tecnológica da Professora - 14h35 às 15h
Horário da aula on-line (modo remoto ou virtual) para os estudantes que
permanecerem em casa: das 13h30 às 14h35 (1h05 carga horária da aula on-line/ remota/
virtual).
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ENSINO FUNDAMENTAL I (1º ao 5º ano)
(Estudantes que frequentam o turno da Manhã)

Capacidade de atendimento no ensino presencial: 16 estudantes por sala de aula.
Entrada e Saída: Acesso dos estudantes à Escola (entrada e saída) se dará pela Recepção
da Escola.
Grupo A: 1ª e 3ª semana e Grupo B: 2ª e 4ª semana. Essa divisão será necessária caso o
número de estudantes que precisem/desejam ter aulas na Escola (modo presencial) seja
superior a 16 estudantes por sala de aula.
Carga Horária: 7h45 às 11h45 (horário normal sem a Pandemia)
Horário para os estudantes que frequentarem a Escola (modo presencial): das 7h45
às 10h15 (2h30 carga horária da aula presencial)
Intervalo e organização pedagógica e tecnológica da Professora - 10h15 às 10h40
Horário da aula on-line (modo remoto ou virtual) para os estudantes que
permanecerem em casa: das 10h40 às 11h45 (1h 05 carga horária da aula online/remota/virtual)

Capacidade de atendimento no ensino presencial: 16 estudantes por sala de aula.
Entrada e Saída: Acesso dos estudantes à Escola (entrada e saída) se dará pela Recepção
da Escola.
Grupo A: 1ª e 3ª semana e Grupo B: 2ª e 4ª semana. Essa divisão será necessária caso o
número de estudantes que precisem/desejam ter aulas na Escola (modo presencial) seja
superior a 16 estudantes por sala de aula.
Carga Horária: 7h45 às 11h45 (horário normal sem a Pandemia)
Horário para os estudantes que frequentarem a Escola (modo presencial): das 7h55 às
11h25 (3h30 carga horária da aula presencial)
Horário da aula on-line (modo remoto ou virtual) para os estudantes que
permanecerem em casa: das 7h55 às 11h25 (3h30 horária da aula on-line). Portanto,
faremos a transmissão simultânea da aula que estará ocorrendo no espaço físico da sala de
aula para os estudantes que estiverem acompanhando as aulas das suas residências.
Observação: a professora dará sempre 5min de Tolerância para dar início ao processo
híbrido, ou seja, tanto para os estudantes presentes fisicamente na Escola, quanto aos que
acompanham remotamente.
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Capacidade de atendimento no ensino presencial: 16 estudantes por sala de aula.
Entrada e Saída: Acesso dos estudantes à Escola (entrada e saída) se dará pela
Recepção da Escola.
Grupo A: 1ª e 3ª semana e Grupo B: 2ª e 4ª semana. Essa divisão será necessária caso
o número de estudantes que precisem/desejam ter aulas na Escola (modo presencial) seja
superior a 16 estudantes por sala de aula.
Carga Horária: 7h45 às 11h45 (horário normal sem a Pandemia)
Horário para os estudantes que frequentarem a Escola (modo presencial): das 8h05
às 11h35 (3h30 carga horária da aula presencial)
Horário da aula on-line (modo remoto ou virtual) para os estudantes que
permanecerem em casa: das 8h05 às 11h35 (3h30 carga horária da aula on-line).
Portanto, faremos a transmissão simultânea da aula que estará ocorrendo no espaço físico
da sala de aula para os estudantes que estiverem acompanhando as aulas das suas
residências. Observação: a professora dará sempre 5min de Tolerância para dar início ao
processo híbrido, ou seja tanto para os estudantes presentes fisicamente na Escola, quanto
aos que acompanham remotamente.

Capacidade de atendimento no ensino presencial: 16 estudantes por sala de aula.
Entrada e Saída: Acesso dos estudantes à Escola (entrada e saída) se dará pela
Recepção da Escola.
Grupo A: 1ª e 3ª semana e Grupo B: 2ª e 4ª semana. Essa divisão será necessária caso
o número de estudantes que precisem/desejam ter aulas na Escola (modo presencial) seja
superior a 16 estudantes por sala de aula.
Carga Horária: 7h45 às 11h45 (horário normal sem a Pandemia)
Horário para os estudantes que frequentarem a Escola (modo presencial): das 08h15
às 11h45 (3h30 carga horária da aula presencial)
Horário da aula on-line (modo remoto ou virtual) para os estudantes que
permanecerem em casa: das 08h15 às 11h45 (3h30 carga horária da aula on-line).
Portanto, faremos a transmissão simultânea da aula que estará ocorrendo no espaço físico
da sala de aula para os estudantes que estiverem acompanhando as aulas das suas
residências. Observação: a professora dará sempre 5min de Tolerância para dar início ao
processo híbrido, ou seja, tanto para os estudantes presentes fisicamente na Escola, quanto
aos que acompanham remotamente.
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Capacidade de atendimento no ensino presencial: 16 estudantes por sala de aula.
Entrada e Saída: Acesso dos estudantes à Escola se dará pelo portão verde do saguão
da portaria (portão grande azul da calçada).
Grupo A: 1ª e 3ª semana e Grupo B: 2ª e 4ª semana. Essa divisão será necessária caso
o número de estudantes que precisem/desejam ter aulas na Escola (modo presencial) seja
superior a 16 estudantes por sala de aula.
Carga Horária: 07h45 às 11h45 (horário normal sem a Pandemia)
Horário para os estudantes que frequentarem a Escola (modo presencial): das 08h05
às 11h35 (3h30 carga horária da aula presencial)
Horário da aula on-line (modo remoto ou virtual) para os estudantes que
permanecerem em casa: das 08h05 às 11h35 (3h30 carga horária da aula on-line).
Portanto, faremos a transmissão simultânea da aula que estará ocorrendo no espaço físico
da sala de aula para os estudantes que estiverem acompanhando as aulas das suas
residências. Observação: a professora dará sempre 5min de Tolerância para dar início ao
processo híbrido, ou seja, tanto para os estudantes presentes fisicamente na Escola,
quanto aos que acompanham remotamente.

ENSINO FUNDAMENTAL I (1º ao 5º ano)
(Estudantes que frequentam o turno da Tarde)

Capacidade de atendimento no ensino presencial: 16 estudantes por sala de aula.
Entrada e Saída: Acesso dos estudantes à Escola se dará pela Recepção.
Grupo A: 1ª e 3ª semana e Grupo B: 2ª e 4ª semana. Essa divisão será necessária caso
o número de estudantes que precisem/desejam ter aulas na Escola (modo presencial) seja
superior a 16 estudantes por sala de aula.
Carga Horária: 13h30 às 17h30 (horário normal sem a Pandemia)
Horário para os estudantes que frequentarem a Escola (modo presencial): das 13h30
às 16h (2h30 carga horária da aula presencial)
Intervalo e organização pedagógica e tecnológica da Professora - 16h às 16h25
Horário da aula on-line (modo remoto ou virtual) para os estudantes que
permanecerem em casa: das 16h25 às 17h30 (1h 05 carga horária da aula online/remota/virtual).
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Capacidade de atendimento no ensino presencial: 16 estudantes por sala de aula.
Entrada e Saída: Acesso dos estudantes à Escola se dará pelo portão verde do saguão
da portaria (portão grande azul da calçada).
Grupo A: 1ª e 3ª semana e Grupo B: 2ª e 4ª semana. Essa divisão será necessária caso
o número de estudantes que precisem/desejam ter aulas na Escola (modo presencial) seja
superior a 16 estudantes por sala de aula.
Carga Horária: 13h30 às 17h30 (horário normal sem a Pandemia)
Horário para os estudantes que frequentarem a Escola (modo presencial): das 13h30
às 17h (3h30 carga horária da aula presencial)
Horário da aula on-line (modo remoto ou virtual) para os estudantes que
permanecerem em casa: das 13h30 às 17h (3h30 carga horária da aula on-line). Portanto,
faremos a transmissão simultânea da aula que estará ocorrendo no espaço físico da sala de
aula para os estudantes que estiverem acompanhando as aulas das suas residências.
Observação: a professora dará sempre 5min de Tolerância para dar início ao processo
híbrido, ou seja, tanto para os estudantes presentes fisicamente na Escola, quanto aos que
acompanham remotamente.

Capacidade de atendimento no ensino presencial: 16 estudantes por sala de aula.
Entrada e Saída: Acesso dos estudantes à Escola se dará pelo portão verde do saguão
da portaria (portão grande azul da calçada).
Grupo A: 1ª e 3ª semana e Grupo B: 2ª e 4ª semana. Essa divisão será necessária caso
o número de estudantes que precisem/desejam ter aulas na Escola (modo presencial) seja
superior a 16 estudantes por sala de aula.
Carga Horária: 13h30 às 17h30 (horário normal sem a Pandemia)
Horário para os estudantes que frequentarem a Escola (modo presencial): das 13h40
às 17h10 (3h30 carga horária da aula presencial)
Horário da aula on-line (modo remoto ou virtual) para os estudantes que
permanecerem em casa: das 13h40 às 17h10 (3h30 carga horária da aula on-line).
Portanto, faremos a transmissão simultânea da aula que estará ocorrendo no espaço físico
da sala de aula para os estudantes que estiverem acompanhando as aulas das suas
residências. Observação: a professora dará sempre 5min de Tolerância para dar início ao
processo híbrido, ou seja, tanto para os estudantes presentes fisicamente na Escola,
quanto aos que acompanham remotamente.
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Capacidade de atendimento no ensino presencial: 16 estudantes por sala de aula.
Entrada e Saída: Acesso dos estudantes à Escola se dará pela Recepção.
Grupo A: 1ª e 3ª semana e Grupo B: 2ª e 4ª semana. Essa divisão será necessária caso o
número de estudantes que precisem/desejam ter aulas na Escola (modo presencial) seja
superior a 16 estudantes por sala de aula.
Carga Horária: 13h30 às 17h30 (horário normal sem a Pandemia)
Horário para os estudantes que frequentarem a Escola (modo presencial): das 13h40
às 17h10 (3h30 carga horária da aula presencial)
Horário da aula on-line (modo remoto ou virtual) para os estudantes que
permanecerem em casa: das 13h40 às 17h10 (3h30 carga horária da aula on-line).
Portanto, faremos a transmissão simultânea da aula que estará ocorrendo no espaço físico
da sala de aula para os estudantes que estiverem acompanhando as aulas das suas
residências. Observação: a professora dará sempre 5min de Tolerância para dar início ao
processo híbrido, ou seja, tanto para os estudantes presentes fisicamente na Escola, quanto
aos que acompanham remotamente.

Capacidade de atendimento no ensino presencial: 16 estudantes por sala de aula.
Entrada e Saída: Acesso dos estudantes à Escola se dará pelo portão verde do saguão da
portaria (portão grande azul da calçada).
Grupo A: 1ª e 3ª semana e Grupo B: 2ª e 4ª semana. Essa divisão será necessária caso o
número de estudantes que precisem/desejam ter aulas na Escola (modo presencial) seja
superior a 16 estudantes por sala de aula.
Carga Horária: 13h30 às 17h30 (horário normal sem a Pandemia)
Horário para os estudantes que frequentarem a Escola (modo presencial): das 13h50
às 17h20 (3h30 carga horária da aula presencial)
Horário da aula on-line (modo remoto ou virtual) para os estudantes que
permanecerem em casa: das 13h50 às 17h20 (3h30 carga horária da aula on-line).
Portanto, faremos a transmissão simultânea da aula que estará ocorrendo no espaço físico
da sala de aula para os estudantes que estiverem acompanhando as aulas das suas
residências. Observação: a professora dará sempre 5min de Tolerância para dar início ao
processo híbrido, ou seja, tanto para os estudantes presentes fisicamente na Escola, quanto
aos que acompanham remotamente.
Saída dos Transportadores Escolares: 17h30 (Saguão) - Os estudantes que precisarão
sair com os transportadores, aguardarão nas salas de aula com as professoras.
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ENSINO FUNDAMENTAL II
(6º ao 9º ano - Turno Manhã)
Entrada e Saída: Acesso dos estudantes à Escola se dará pelo portão verde do saguão da
portaria.
Grupo A: 1ª e 3ª semana e Grupo B: 2ª e 4ª semana.
Essa divisão será necessária caso o número de estudantes que precisem/desejam ter aulas
na Escola (modo presencial) seja superior a 16 estudantes por sala de aula.
Turno da Manhã
6º ao 9º ano - Carga Horária 7h30 às 11h55 (horário normal sem a Pandemia)
Escala de Horários para os estudantes que frequentarem as aulas presenciais (modalidade
presencial)
PARA A ENTRADA E SAÍDA E DURAÇÃO DA AULA NO MODO PRESENCIAL E
REMOTO DE ENSINO:
6º ano: das 8h às 11h55 (carga horária da aula presencial 3h55min)
7º ano: das 7h50 às 11h50 (carga horária da aula presencia 4h)
8º ano: das 7h40 às 11h45 (carga horária da aula presencial 4h05m)
9º ano: das 7h30 às 11h40 (carga horária da aula presencial 4h10min)
Importante: para aqueles estudantes que permanecerem em casa (modalidade virtual, online, remota) a aula on-line se dará no mesmo horário acima referente à presencialidade,
observando o horário de entrada, dando sempre, a equipe docente, 5 minutos de tolerância
para início.

Obs. A organização dos horários (de entrada e saída) do Ensino Fundamental II será
alternada mês a mês.

TURNO INVERSO
Início em 22/02/202 (atendimento em horário normal).
Capacidade máxima EFI: 25 crianças
Capacidade máxima Educação Infantil: 10 crianças

REFORÇO DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, no turno da tarde,
O ENSINO FUNDAMENTAL II: Manteremos de forma virtual (on-line)

PARA

DEMAIS ORIENTAÇÕES: Obs. Os estudantes que chegarem antes do seu horário de
aula na Escola com os Transportadores Escolares, deverão ser encaminhados diretamente
para as suas salas de aula, nas quais a equipe docente já estará aguardando.
As máscaras deverão ser trocadas pelos estudantes de 3 em 3 horas, portanto, solicitamos às
famílias que os estudantes tenham máscaras extras e com nome em suas mochilas.

Todas as informações deste documento poderão sofrer alteração de acordo com as
orientações dos órgãos de saúde e do poder público.
Nosso abraço fraterno, na certeza de que, juntos, caminhamos mais fortes e com as bênçãos da Mãe
Aparecida. Um feliz e próspero ano de 2021 para todos.
Equipe ENSB

