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1o COMUNICADO GERAL AOS PAIS/RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS DO CAPL 2021 

Início Ano Letivo - Ensino Híbrido 

 

O Colégio de Aplicação da UEL reafirma sua extrema preocupação com a situação excepcional que mundialmente estamos vivendo 

devido à pandemia COVID-19. Em seus encaminhamentos, respalda-se nas legislações, orientações e determinações do Governo 

do Estado, SEED, NRE.  

 

 

ENCAMINHAMENTOS/ORIENTAÇÕES RELATIVOS ÀS UNIDADES DO CAPL 

 

17/02- reunião com responsáveis pelos estudantes no Youtube (convocação será enviada. Link e horário divulgados).  

 

18/02- início do ano letivo. 

 

Entre os dias 18 e 26 de fevereiro - os estudantes realizarão atividades de nivelamento (duas atividades obrigatórias por aula). Será 

ofertada pelo NRE e deve ser realizada pelos estudantes no Classroom até 26/02 e para alunos que não possuem acesso à internet, 

deve retirar as atividades no Colégio a partir de 18/02 e entrega-las até 26/02. O registro da frequência dos alunos neste período está 

vinculado a realização e entrega destas atividades. 

01/03- início das aulas Híbridas – presencial e remota. 

Para os alunos que virão ao Colégio assistir aulas presenciais, os responsáveis devem preencher, assinar e entregar na escola o 

“Termo de Compromisso com o protocolo de segurança- COVID-19”. 

As aulas remotas serão realizadas por meio do meet junto ao professor, Google classroom, TV, Aula Paraná. O meet ocorrerá no 

horário de aula de cada disciplina. 

Para alunos que não possuem acesso á internet, os responsáveis devem retirar as atividades no Colégio.  

Respeitando as normas sanitárias da secretaria da saúde devido a pandemia COVID-19, o colégio organizou sua estrutura mantendo 

o distanciamento entre os alunos em sala de aula e outros espaços, ofertando álcool gel e desinfecção dos espaços físicos. Devido 

ao distanciamento, as salas de aulas comportarão em média 10 alunos, por isso, caso necessário, haverá revezamento da frequência 

presencial nas aulas. 

Haverá também cronograma com horários diferenciados para entrada e saída dos alunos. Aferição da temperatura no portão de 

entrada. E a exigência do uso de máscara.  

As formas pelas quais ocorrerá a comunicação entre a escola e a família são: grupos de whatsapp das turmas, e-mail, site, instagran, 

facebook do Colégio e contato telefônico. 

     

    

Contamos com a efetiva participação de todos/as para que, juntos, mantenhamos nossos alunos ativos em relação ao processo 

de ensino e aprendizagem de qualidade com o qual o CAPL está comprometido e, ainda mais, nos cuidados com a saúde de todos 

e manutenção da VIDA. 

 

Att, Equipe diretiva do CAPL. 
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12/02/2021. 

 


