
Colégio Primo Tapia 
 

AUTORIZAÇÃO DE PRESENÇA 

Srs. Pais, 

 

O início das aulas no modo híbrido será no dia 01/02/21. Com autorização do Governo do 

Estado, de forma presencial, e seguindo todas as regras e orientações de combate à 

Pandemia de Covid-19, poderemos atender 35% dos alunos matriculados por sala/série. 

O Ensino Híbrido (Presencial e online alternados) está garantido até o final do 

semestre letivo de 2021. 

A permissão da presença do aluno(a) no Colégio é decisão dos pais ou responsáveis. 

Para uma melhor organização do Colégio, é necessário essa autorização até o dia 

26/01/21 impreterivelmente. 

Favor encaminhar escaneado ou fotografado essa resposta para o seguinte e-mail: 

colegioprimotapia@gmail.com. 

 
 

O(A) aluno(a) _______________________________________________________________. 

Ano/Série/Período: ______________________________, frequentará as aulas durante 

o  mês de fevereiro de 2021 de forma:  

 

(    ) Híbrida (presencial com rodízio de alunos se necessário e online via 

aplicativo/programa Zoom)    

(    ) Apenas online via aplicativo/programa Zoom 

 

Responsável: _______________________________________________________________. 

Assinatura: _________________________________________________________________. 

 
Protocolos de combate à Covid-19: 
- Aferição de temperatura corporal, higienização dos sapatos e das mãos na entrada do Colégio. 
- Distanciamento Social. 
- Limpeza e higienização constante de todos os ambientes de permanência. 
- Uso de máscara durante todo o período de permanência no Colégio (a máscara será 
retirada apenas para a Hora do Lanche e para tomar água). 
- Cada aluno deverá trazer sua garrafa de água. 
- Troca da máscara a cada 2 horas (cada aluno deverá trazer duas ou mais máscaras em 
embalagem apropriada). 
- Lavagem constante das mãos com água e sabão e/ou álcool em gel. 
- Caso o aluno ou algum familiar apresente sintomas de Covid-19, o Colégio deverá ser 
informado imediatamente. 
- Caso o aluno apresente sintomas como resfriado, febre, coriza, tosse, dor de cabeça, não 
poderá frequentar as aulas e deverá permanecer em casa.  
- Se o aluno apresentar os sintomas citados anteriormente em ambiente escolar, os pais 
serão comunicados imediatamente e deverão retirar o aluno do Colégio. O aluno aguardará 
os pais em ambiente separado. 

Desde já agradecemos a colaboração. 

 

A Direção 

20/01/21 

 

 


