
 
Florianópolis, 24 de abril de 2020. 

Prezada Comunidade Escolar, 

Diante das necessidades atuais apresentadas pelo corpo docente de nossa escola, quanto 

às tarefas para os alunos, pensamos em uma maneira segura de viabilizar a retirada dos 

materiais didáticos que ficaram retidos em sala de aula no momento em que aderimos à 

quarentena. Portanto, durante a próxima semana, do dia 27 ao dia 30/04, 

estruturamos uma escala para que as famílias possam buscar os materiais pedagógicos. 

Fizemos um quadro de horários e dias por turma, em anexo abaixo, assim como já é 

habitual em nossos períodos de matrícula. Essa tabela visa a não aglomeração na escola, 

uma vez que, por decreto, fomos autorizados a abrir as portas com redução de 

funcionários para sanar os casos emergentes. O que não impossibilita que as famílias 

com mais de um aluno e turma possam ir apenas uma vez à escola. Todas as salas de 

aula estarão disponíveis, precisamos apenas tentar diluir a concentração de pessoas. 

Pensamos que as famílias poderiam se organizar em pequenas comunidades, onde os 

possíveis vizinhos possam se ajudar, buscando os materiais coletivamente, para 

diminuirmos o número de pessoas circulando na escola. Lembramos que temos uma 

determinação legal para que não haja atividade acadêmica e precisamos respeitar, 

minimizando o máximo possível atitudes que se caracterizem como tal. 

Salientamos a obrigatoriedade de medidas protetivas, como uso de máscaras pessoais e 

possivelmente luvas. Teremos disponível álcool para higienização de mãos e materiais 

durante o processo. 

Permanecemos juntos, mesmo à distância. 

 
 Período Turmas 
 
Segunda-

feira 
27/04 

9h às 11h 6° ano  

14h às 16h 8° ano 

 9h às 11h 12° ano 

 
 Período Turmas 
 

Terça-
feira 
28/04 

9h às 11h 2° ano  

14h às 16h 7° ano 

 9h às 11h 11° ano 

 Período Turmas 
 
Quarta-

feira 
29/04 

9h às 11h 3° ano  

14h às 16h 5° ano 

 9h às 11h 10° ano 

 
 Período Turmas 
 

Quinta-
feira 
30/04 

9h às 11h 1° ano  

14h às 16h 4° ano 

 9h às 11h 9° ano 


