


“Na união todas as vantagens.”
Madre Clara Maria

Estimadas Famílias da Escola Nossa Senhora do Brasil,
Paz e bem!
Com alegria, ética e compromisso junto à Missão Educativa Franciscana Aparecida,
começamos um novo ano na companhia fraterna uns dos outros. Nossa Fundadora Madre
Clara Maria dizia às suas coirmãs, e hoje, diz a nós: “Na união todas as vantagens.”
Vamos continuar precisando de todos, nesta construção da vida nova para a qual somos
chamados por Deus.
Um ano inteirinho nos é concedido. Vamos fazer dele o melhor ano de nossas vidas.
Nosso fazer educativo, pautado na ética, na competência, na paixão e no Carisma
Franciscano Aparecida pede de cada um de nós uma entrega significativa de cuidado,
amor e esperança na vida e pela vida.
Agradecemos muito pela bonita unidade vivenciada, entre família e escola, e, temos a
certeza de que continuaremos ainda mais unidas, em 2021, cuidando das sementes a nós
confiadas, nossos estudantes.
Nossa equipe e nossos espaços estão preparados, tomando todas as medidas e cuidados
sanitários necessários para que continuemos, juntos, de maneira empática, preservando
a vida, nosso bem maior.
Certamente, nossa capacidade de amar, educar e olhar com esperança para o futuro
será decisiva para o alcance de nossas expectativas neste novo ano.

Com as bênçãos da Mãe Santíssima, recebam nosso abraço fraterno.
Professora Fabrisa Andara e Irmã Ignês Piasson
Direção
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Não há dúvida de que 2020 foi um ano atípico. A pandemia do novo
coronavírus chegou e desestabilizou todo o planejamento escolar, além
de causar um impacto emocional em todos nós. Os desafios vieram e
com eles nos reinventamos. O atual momento nos faz ter ainda mais um
olhar de cuidado individual e com os outros. Para que a nossa
comunidade educativa, estudantes e educadores formais e informais
estejam por dentro de tudo que estamos preparando em relação ao
retorno à presencialidade, criamos um Guia de Orientações completo
com todas as medidas de segurança contra a COVID-19 e informações
relevantes.
Comprometidos com a Missão de promover a formação integral da
pessoa, pautada nos valores Cristãos Franciscanos Aparecida, a Equipe
ENSB convida nossa Comunidade Educativa a unirmos nossos corações,
nossas esperanças e nosso cuidado com a vida, transformando tudo isso
em atitudes conscientes, seguindo os protocolos sanitários exigidos
conforme o Decreto Municipal Número 20. 747/2020. Temos a certeza
de que, com as bênçãos da Mãe Santíssima e a boa vontade de todos
nós, venceremos mais este desafio da oferta do ensino híbrido, com
segurança, dedicação  e resiliência.
Gratidão por estarmos juntos, neste novo ano, com o qual Deus nos
presenteia.

Fraterno Abraço
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Turno da manhã - Ensino Fundamental I:

 
1º ANO

Entrada e Saída:  Via Portaria (Portão Grande)
 

2º ANO
Entrada e Saída: Via Recepção;

 
3º ANO

Entrada e Saída: Via Recepção;
 

4º ANO
Entrada e Saída: Via Recepção

 
5º ANO

Entrada e Saída: Via Portaria (Portão Grande)
 

Turno da tarde

 
Educação Infantil - NB

Entrada: Via Portaria (Portão Grande)
 

Saída: Via Recepção;
 

Ensino Fundamental I:
1º ANO

Entrada e Saída: Via Portaria (Portão Grande)
 

2º ANO
Entrada e Saída: Via Portaria (Portão Grande)

 
3º ANO

Entrada e Saída: Via Portaria (Portão Grande)
 

4º ANO
Entrada e Saída: Via Recepção

 
5º ANO

Entrada e Saída: Via Portaria (Portão Grande)
 

Turno da manhã - Ensino Fundamental II:

6º ano: Via Portaria (Portão Grande);
7º ano: Via Portaria (Portão Grande);
8º ano: Via Portaria (Portão Grande);
9º ano: Via Portaria (Portão Grande);
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1. No início de cada turno de aula, os estudantes, professores e
colaboradores terão sua temperatura aferida.

2. Decreto Municipal 20.474/2020 Capítulo IV - DO USO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO AMBIENTE ESCOLA

Art. 9º As instituições de ensino, independentemente do nível, etapa e
modalidade de ensino, com relação ao uso de equipamentos de proteção
individual no ambiente escolar, observarão:

I - professores e funcionários: a) professores deverão utilizar máscaras
artesanais ou descartáveis, tipo cirúrgica, e trocá-las a cada turno, ou
sempre que estiverem úmidas, sujas ou deterioradas; b) professores com
ensino específico, como mímica facial ou outras atividades que o uso de
máscara não é indicado, poderão utilizar protetor facial em substituição à
máscara;c) funcionários, demais trabalhadores e pessoas externas deverão
utilizar máscaras artesanais, com troca diária, ou protetor facial; 
II - alunos: a) ensino infantil: vedada a utilização de máscaras para
crianças abaixo de 2 (dois) anos e não recomendado o uso para as
crianças com 3 (três) anos ou mais;b) ensino fundamental 1: recomendado o
uso das máscaras;c) ensino fundamental 2 e seguintes: obrigatoriedade em
utilizar máscaras;d) crianças com deficiência: facultado o uso de máscara,
mediante avaliação individual;
III - pais ou responsáveis:a) deverão utilizar máscaras ao adentrar no
estabelecimento de ensino, e quando da entrada ou da saída de alunos;b)
deverão estimular o uso de máscara pelas crianças e adolescentes fora da
escola, quando indicado.
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3. A higienização das mãos deve ser realizada frequentemente com álcool
em gel 70% ou água e sabão.

4. Aperto de mãos, abraços, beijos e demais ações que envolvem o contato
com o corpo estão proibidas.

5. A higienização das mãos deve ser feita sempre que houver contato com
superfícies.

6. Não é permitido compartilhar objetos de uso pessoal com outras
pessoas.

7. As escadas e rampas devem ser priorizadas para a locomoção entre os
espaços.

8. A Escola deve ser comunicada imediatamente sobre os sintomas: tosse
seca, febre, cansaço e dificuldade para respirar.

9. Obrigatório manter o distanciamento mínimo de 1,5m de cada pessoa.

10. Obrigatório manter os ambientes ventilados.

6



Obs. Os horários das aulas especializadas (da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental I – 1º ao 5º ano) serão conforme o cronograma disponibilizado.

Turno da Tarde - Educação Infantil - NB 
horário para os estudantes que frequentarem a Escola (modo presencial): das
13h30 às 15h35 (2h05 carga horária da aula presencial) Intervalo e organização
pedagógica/tecnológica da Profª - 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).

Turno da manhã
Ensino Fundamental I:

1º ANO
Horário para os estudantes que frequentarem a Escola(modo presencial e remoto):
das 8h15 às 11h45(3h30 carga horária da aula presencial e remota).
 Transmissão Simultânea.

2º ANO
Horário para os estudantes que frequentarem a Escola (modo presencial e remoto):
das 7h55 às 11h25 (3h30 carga horária da aula presencial e remota).
Transmissão Simultânea. 

3º ANO
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 com
transmissão simultânea (modo remoto ou virtual) para os estudantes que
permanecerem em casa:das 8h05 às 11h35 (3h30 carga horária da aula on-line). 
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4º ANO
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
com transmissão simultânea (modo remoto ou virtual) para os estudantes que
permanecerem em casa: das 08h15 às 11h45 (3h30 carga horária da aula on-line). 

5º ANO
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
com transmissão simultânea (modo remoto ou virtual) para os estudantes que
permanecerem em casa: das 08h05 às 11h35 (3h30 carga horária da aula on-line). 

Turno da tarde
Ensino Fundamental I:

1º ANO
Horário para os estudantes que frequentarem a Escola (modo presencial e modo
remoto): das 13h30 às 17h (3h30 carga horária da aula presencial e remota).
Transmissão Simultânea.

2º ANO
Horário para os estudantes que frequentarem a Escola (modo presencial e modo
remoto): das 13h30 às 17h (3h30 carga horária da aula presencial e remota).
Transmissão Simultânea.

3º ANO
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
com transmissão simultânea (modo remoto ou virtual) para os estudantes que
permanecerem em casa: das 13h40 às 17h10 (3h30 carga horária da aula on-line). 
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4º ANO
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 com
transmissão simultânea (modo remoto ou virtual) para os estudantes que
permanecerem em casa: das 13h40 às 17h10 (3h30 carga horária da aula on-line).

5º ANO
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 com
transmissão simultânea (modo remoto ou virtual) para os estudantes que
permanecerem em casa: das 13h50 às 17h20 (3h30 carga horária da aula on-line). 

Turno da manhã
Ensino Fundamental II: Para a entrada e saída, bem como a duração da aula, no
modo presencial e remoto de ensino:

6º ano: das 8h às 11h55 (carga horária da aula presencial e remota 3h55min);

7º ano: das 7h50 às 11h50 (carga horária da aula presencial e remota 4h);

8º ano: das 7h40 às 11h45 (carga horária da aula presencial e remota 4h05min);

9º ano: das 7h30 às 11h40 (carga horária da aula presencial e remota 4h10min).

Obs. A organização dos horários do Ensino Fundamental II será alternada mês a
mês.
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O intervalo dos estudantes será

realizado no pátio da Escola, com a

monitoria do Serviço de Disciplina e

com escalonamento das turmas

seguindo os protocolos de segurança.
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De acordo com os protocolos sanitários e de

segurança, está vedada as atividades

extracurriculares no recinto escolar por tempo

indeterminado.

Observações: 

Aulas On-Line dos grupos de Canto e Dança da

ENSB - Informações na Tesouraria da Escola. 

CCAA - Continuarão sendo oferecidas aulas

on-line. Informações diretamente com o curso.
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PARA AS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

As turmas não terão aulas com transmissão simultânea. Serão

dois horários diferentes, um momento de aula presencial,

para os estudantes que estiverem na Escola, e, outro, virtual,

para os estudantes que permanecerem em suas residências.

PARA AS TURMAS DO 1º ANO AO 9º ANO

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: O professor respeitará 5 minutos 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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1.  Orientar seus(suas) filhos(as) no respeito aos protocolos de

segurança adotados pela Escola;

2.  Preencher, para o retorno à presencialidade, o Termo de

Anuência e Autorização Teste COVID para o ingresso do estudante

na Escola. Sem estes documentos, devidamente preenchidos, não

será permitida a entrada do estudante, conforme já informado em

Circular Nº. 02/2020;

3.  Disponibilizar entre duas e três máscaras extras (descartáveis ou

artesanais) e um álcool em gel, de uso pessoal, para seu(sua) filho(a)

durante o período de aula;

4.  Identificar com o nome e sobrenome do estudante, as máscaras

faciais e os frascos de álcool em gel, assim como os materiais

escolares;

5.  Na manifestação de qualquer sintoma gripal, manter o estudante

em casa, informando a Escola do fato.

6. Haverá uma sala destinada para acolher estudantes e/ou

profissionais que apresentem algum sintoma de Covid.

7. Caso algum familiar esteja com Covid, o(a) estudante deverá

permanecer em casa. 

8.   Reuniões e eventos serão pela plataforma.
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Reforço de Língua Portuguesa e Matemática no turno da tarde.

*Ensino Fundamental II: manteremos de forma virtual (On-Line).  
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Tão logo tenha início o Ano Letivo, informaremos sobre a

utilização ou não desse serviço.

Início em 03 de maio de 2021 

(Atendimento em horário normal). 

*Capacidade Máxima EF I  - Manhã - 25 Estudantes -

Tarde - 25 Estudantes.

*Capacidade Máxima Educação Infantil - 10 Estudantes. 

Atendimento em horário normal.



Assuntos Financeiros/Gerais Telefone: 

 

(51) 3336.4509 / (51) 3336.9739 / (51) 98432.2041

 

E-mail: secretaria@escolansbrasil.com.br

 

Suporte Técnico: suporte@escolansbrasil.com.br
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Franciscanas
Aparecida


