Guia de Orientações
Para o Retorno
às Aulas Presenciais

“Educar é um gesto profundo de amor,
uma ação que brota do coração.”
São Leonardo Murialdo
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Início do Ano Letivo
O ano letivo do Colégio Murialdo Porto Alegre inicia em 22 de

º

fevereiro de 2021, conforme Decreto Municipal n

20.747, de 01

de outubro de 2021.

Acesso à Escola
O acesso se dará pela entrada principal do Colégio, ou seja,

º 417.

pelo portão localizado na Rua Vidal de Negreiros, n

A entrada pela Rua 1º de Março estará suspensa.
Cada aluno terá a sua temperatura aferida antes de adentrar
nas dependências da instituição. Após os procedimentos préestabelecidos, o aluno fará o uso de sua carteirinha para ter
acesso as catracas e assim acessar o Colégio.

Para

os

novos

alunos,

as

carteirinhas

serão

entregues

nos

ª

primeiros dias de aula. Na perda desta, favor solicitar a 2
junto ao setor de

tesouraria.poa@murialdo.com.br,

via

ao custo

de R$10,00.

Os alunos não ficarão circulando pelo pátio, quadras
e ginásio. Todos deverão se dirigir imediatamente
para sua sala.
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Horário de Entrada e Saída
Os horários de entrada, para os alunos que frequentam o turno
da manhã, será às 07h30. Para os alunos que estudam à tarde,
será às 13h15.

Nossa equipe de monitores estará nos corredores para orientar
os alunos quanto ao acesso as salas de aula.

Os horários de saída permanecem os mesmos, sendo às 12h
para os alunos dos Ensinos Fundamental I e II e às 12h50 para os
alunos do Ensino Médio.

Para os alunos que estudam à tarde, a

saída será às 17h45.

Os alunos que estão matriculados no Turno Integral, os horários
permanecem os mesmos: das 7h às 19h.

Durante a primeira semana, os alunos do 1ª ano do EF I
serão acolhidos pelas professoras no saguão do Colégio.

Organização das Salas
Todas as salas de aula serão organizadas para receber nossos
alunos, mantendo o distanciamento de, no mínimo, 1,50m.

Não será permitida a circulação dos alunos na biblioteca.
Para

solicitar

algum

livro,

basta

biblioteca.poa@murialdo.com.br,

enviar

um

informando

e-mail
seu

para

nome

e

turma e qual obra deseja ter acesso.
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Divisão dos Grupos
Todas as turmas serão divididas em

dois grupos: A e B.

Sendo

que na primeira semana o grupo "A" assistirá a aula de forma
presencial no Colégio, enquanto o grupo "B" permanecerá em
casa, em aula on-line, em tempo real. Na semana seguinte, os
grupos se invertem.

Grupo A: alunos com número de chamada ímpar
Grupo B: alunos com número de chamada par
Para conferir a qual grupo o seu filho pertence e, desta forma,
poder auxiliar na sua organização familiar, você pode acessar a
listagem clicando

aqui, a partir do dia 19 de fevereiro.

Aulas Híbridas
As aulas acontecerão diariamente, de segunda à sexta-feira,
das 7h30 às 12h, para os Ensinos Fundamental I e II e das 7h30
às 12h50 para os alunos do Ensino Médio. Já os alunos do turno
da tarde, o horário será das 13h15 às 17h45.

Em cada sala de aula o professor terá acesso a uma webcam e
a um notebook, para transmissão simultânea da aula aos alunos
que estarão em casa. Para este grupo, será obrigatório estar
com a sua câmera ligada até o término da aula. O professor
fará o registro de presença(chamada).

Este ano, as aulas não serão gravadas.
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Recreio
Todos os alunos permanecerão em sala de aula durante o
período do recreio. Cada estudante deverá trazer o seu lanche,
acondicionado em recipientes térmicos. Essa é a forma mais
segura para evitar riscos de disseminação do virus.

O momento do lanche ocorrerá em sala de aula, respeitando o
distanciamento, não sendo permitida a divisão de lanches entre
os colegas.

É importante lembrar que cada aluno deverá trazer a(s) sua(s)
garrafa(s) de água, uma vez que os bebedores estarão lacrados.

Cantina
A

cantina

Entretanto,

do

está

Colégio
vedada

estará
a

funcionando

permanência

dos

normalmente.
alunos,

sendo

autorizada somente o sistema de "Pague e Leve", que ocorrerá
durante o recreio, com organização a partir dos monitores da
escola.
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Atividades Extraclasse

As atividades extraclasse serão retomadas gradativamente.
Mais informações, serão repassadas em nosso site ao longo do
mês de março.

Núcleo Cultural
O Núcleo Cultural retomará suas atividades gradativamente,
respeitando

os

protocolos

para

este

momento,

bem

como

limitando a quantidade de alunos.

Para todas as atividades realizadas pelo Núcleo Cultural, o
professor estará sempre presente, além da presença de um
monitor.
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Outras informações
Os alunos deverão vir ao Colégio munidos com duas máscaras
sobressalentes, para posteriores trocas ao longo do período em
que permanecerem na escola, dois estojos - para acondicionar
as máscaras limpas e as já utilizadas - além do seu álcool em
gel. Lembrando que todo o material deve ser identificado com o
nome e turma do estudante.

Caso

o

aluno

responsáveis

apresente

deverão

algum

informar

o

sintoma

Colégio

gripal,

sobre

a

os

pais

ou

situação

e

Opera

o

manter o estudante em casa.

Seguindo

as

orientações

do

COE

-

Centro

de

,

Colégio possui uma sala específica para acolher os estudantes
que apresentarem qualquer sintoma, até que a

família seja

notificada e o aluno seja acolhido por ela.

As famílias que optarem por deixarem seus filhos em casa,
deverão formalizar esse pedido junto a direção. O aluno, bem
como sua família, ficará ciente da necessidade de assistir as
aulas no ambiente remoto, todos os dias, com câmera aberta,
sendo

realizada

a

O Termo de Ciência e de
Participação
em
Aulas

chamada.

Autorização
para
Presenciais/Ensino Remoto
clicando aqui.

estará

disponível

em

nosso
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Outras informações
O e-mail institucional de cada aluno, que é a ferramenta de
acesso ao ambiente virtual de aulas, continuará o mesmo do ano
passado.

Os novos alunos terão acesso aqui, a listagem com os
seus endereços de e-mail, a partir do dia 19 de fevereiro.
O Colégio deixará os alunos irmãos nos mesmos grupos para as
aulas híbridas.

As

reuniões

seguintes

de

datas

Pais
e

serão

realizadas

horários,

de

sempre

forma

on-line,

utilizando

o

nas

e-mail

institucional do aluno:

O link das reuniões estará disponível no site da escola.

24.02 - Reunião com todos os pais do EF 1, às 19h

º ano, às 20h
25.02 - Reunião com os pais do 2º ano, às 19h
25.02 - Reunião com os pais do 3º ano, às 20h
26.02 - Reunião com os pais do 4º ano, às 19h
26.02 - Reunião com os pais do 5º ano, às 20h
24.02 - Reunião com os pais do 1

01.03 - Reunião com todos os pais do EF 2, às 19h
01.03 - Reunião com todos os pais do EM, às 20h

º ano), às 19h

10.03 - Reunião Programa Bilíngue (EF 1 e 6
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Nossos canais
Caso tenha ficado com alguma dúvida, você poderá entrar em
contato com a gente pelos seguintes canais de comunicação:

Telefone: 51-3336-5898

E-mails da equipe:
vicediretor.poa@murialdo.com.br
scp1.poa@murialdo.com.br
scp2.poa@murialdo.com.br
soe1.poa@murialdo.com.br
secretaria.poa@murialdo.com.br
tesouraria.poa@murialdo.com.br
recepcao.poa@murialdo.com.br
imprensa.poa@murialdo.com.br
poa@murialdo.com.br
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