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  CIR. Nº. 01/2021                  Porto Alegre, 30 de abril de 2021. 

 

 

   
 
 

 

 
Estimadas Famílias, 

Paz e bem! 

 

 Com comprometimento, cuidado e responsabilidade, chegamos a vocês, 

famílias queridas da ENSB para dizer: Sejam muito bem-vindos, novamente! 

 Esse retorno estava sendo muito esperado por todos nós!  

 Com alegria e dedicação Franciscana Aparecida daremos continuidade ao 

processo educativo integral de nossas crianças e adolescentes, agora, no modelo 

Híbrido. 

 Sabemos que podemos contar com o incansável amparo de vocês, famílias, 

junto aos nossos estudantes. Muito obrigada, sempre! 

   Dessa forma, seguem orientações que precisam ser observadas pelas 

famílias. 

Pedimos também que acessem o Guia de Retorno que está disponível nos 

canais oficiais da ENSB. 

  

PARA AS FAMÍLIAS QUE NECESSITAM E/OU DESEJAM O RETORNO DOS 
ESTUDANTES À PRESENCIALIDADE: 

 
         A partir de 03 de maio de 2021 (segunda-feira), é obrigatório o 
preenchimento, a assinatura e o retorno, por e-mail à Secretaria da Escola,  
dos seguintes  documentos:  TERMO DE ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO TESTE 
COVID, impreterivelmente  até 30/04/2020 (sexta-feira) às 17h. Ambos os 
documentos citados estão sendo encaminhados (em anexo) pela Secretaria da 
Escola, para o e-mail do responsável financeiro pelo educando. Somente terão 
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seu ingresso à Escola permitido, os estudantes cujas famílias cumprirem 
com o envio destes documentos. 
 
 
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) até 30/04/2021 (sexta-feira) às 17h. 

 
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 30 de abril de 2021, às 17h, 
impreterivelmente. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL (NÍVEL B) 
Capacidade de atendimento no ensino presencial: 15 estudantes por sala de aula. 
*Conforme Decreto Municipal 20.747 de 1º de outubro de 2020. 
 
Entrada: pela Portaria (portão grande) 
 
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 15 estudantes por sala de aula. 
 
Horário para os estudantes que frequentarem a Escola (modo 
presencial): das 13h30 às 15h35 (2h05 carga horária da aula presencial) 
 
Intervalo e organização pedagógica e tecnológica da Professora - 15h35 
às 16h 
 
Horário da aula on-line (modo remoto ou virtual) para os estudantes que 
permanecerem em casa: das 16h às 17h30 (1h30 carga horária da aula on-
line/ remota/ virtual). 
 
 

 

 

 

 

mailto:secretaria@escolansbrasil.com.br
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ENSINO FUNDAMENTAL I (1º e 2º ano) 
(Estudantes que frequentam o turno da Manhã) 

 

1º Ano Ensino Fundamental:  
 
Entrada e Saída: pela Portaria (portão grande) 
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 à capacidade máxima de estudantes na 
sala de aula de acordo com o distanciamento de 1,5m. 
 
Carga Horária: 7h45 às 11h45 (horário normal sem a Pandemia) 
 
 
Horário para os estudantes que frequentarem a Escola (modo 
presencial): das 8h15 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 8h15 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. 
 
 

2º Ano Ensino Fundamental: 
 
Entrada e 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 à capacidade máxima de estudantes na 
sala de aula de acordo com o distanciamento de 1,5m. 
 
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) 
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Horário da aula on-line (modo remoto ou virtual) para os estudantes que 
permanecerem em casa: das 7h55 às 11h25 (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 e 2º ano) 
(Estudantes que frequentam o turno da Tarde) 

 

1º Ano Ensino Fundamental:  
 
Entrada e Saída: pela Portaria (portão grande).  
 
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 à capacidade máxima de estudantes na 
sala de aula de acordo com o distanciamento de 1,5m. 
 
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. 
 
 

2º Ano Ensino Fundamental:  
 
Entrada e 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 
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Escola (modo presencial) seja superior à capacidade máxima de estudantes na 
sala de aula de acordo com o distanciamento de 1,5m. 
 
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. 
 
 

DEMAIS ORIENTAÇÕES/INFORMAÇÕES:  
 

TURNO INVERSO: 
Início em 03/05/2021 (atendimento em horário normal). Ed. Infantil ao 2º Ano 
Início em 05/05/2021 (atendimento em horário normal). 3º ao 5º Ano 
Capacidade máxima EFI: 25 crianças 
Capacidade máxima Educação Infantil: 10 crianças 
 

Apoio Pedagógico 1⁰ e 2⁰ Ano:    Acontecerá, somente de modo remoto, nos mesmos 
links de acesso já organizados pela Escola. 

 
Atendimento Educacional Especializado – AEE: A professora Andrea Balsamo 
estará na Escola para atender presencialmente os estudantes que tem direito 
garantido a frequência, ficando a critério da família o uso deste espaço presencial ou 
remoto. Salientamos que o respeito ao horário do atendimento é fundamental para a 
preservação e manutenção da oferta presencial, bem como a saúde de todos. 
 

IMPORTANTE: As comunicações entre Escola e Família serão, 
impreterivelmente, realizadas pelos e-mails institucionais dos responsáveis 
Orientadores Educacionais: 
 
Renata Gustavo: Orientadora Educacional - Educação Infantil ao 4º Ano através 
do e-mail: soe1@escolansbrasil.com.br 
 
Vanderlei Herbert: Orientador Educacional - 5º ao 9º Ano através do e-mail: 
soe2@escolansbrasil.com.br 
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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. 

 
Na certeza de que a fé, o amor e a esperança residem em nossos corações, rogamos a 

proteção da Mãe Aparecida. Nosso abraço fraterno 
Equipe ENSB 

 




