Brasília, 23 de julho de 2020.

Comunicado
Assunto: Volta Gradual às Aulas Presenciais
Prezada família,
Há algumas semanas, estamos nos preparando para a reabertura responsável das
nossas escolas. Mesmo atendendo a todas as exigências para uma volta segura dos nossos
alunos e colaboradores, todas as nossas famílias poderão escolher: manter os filhos em casa,
assistindo integralmente às aulas de forma remota, ou retornar ao ensino presencial.
Para garantir o distanciamento e a menor quantidade de alunos por sala, as aulas
presenciais serão rotativas. Os alunos serão divididos em grupos que estarão na escola em
semanas alternadas. Teremos, portanto, um grupo assistindo às aulas presenciais em uma
semana; e o outro na semana seguinte. Para aqueles que estiverem em casa, as aulas do
dia serão transmitidas de maneira on-line. Para Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino
Médio, os professores que fazem parte do grupo de risco permanecerão realizando atividades
remotas com aulas transmitidas de forma simultânea para os alunos que retornarem
ao modelo presencial. Para o Ensino Fundamental - Anos Iniciais, caso o professor não possa
retornar, uma nova rotina será estabelecida.
Seguindo protocolos e incorporando novos hábitos às rotinas do ambiente escolar,
as salas de aula e os espaços de convivência foram reorganizados em todas as nossas
unidades (910 Norte, 912 Sul, 606 Norte e Águas Claras). Além disso, rotas foram traçadas
para entrada, saída e circulação dos estudantes; todas as áreas foram mapeadas e
identificadas, para que o distanciamento entre as pessoas dentro da escola seja obedecido; as
carteiras em sala de aula foram organizadas com 1,5 m de distância umas das outras; equipes
da escola farão a checagem de temperatura de todos os alunos e colaboradores; as salas e
todo material de uso comum passarão por constantes processos de higienização; e
dispensers de álcool em gel estarão disponíveis para os alunos e colaboradores.
Assim, em cumprimento ao Decreto n. 40.939, de 2 de julho de 2020, os alunos que
aderirem ao modelo presencial híbrido voltarão ao colégio de forma gradual, conforme o
seguinte cronograma.

 10 de agosto (segunda-feira) – Ensino Médio;
 17 de agosto (segunda-feira) – Ensino Fundamental – Anos Finais;
 24 de agosto (segunda-feira) – Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Educação
Infantil;
 1º de setembro (segunda-feira) – Atividades de Contraturno.

Para conferir a nova rotina de cuidados, clique aqui e tenha acesso a nosso guia para
alunos, responsáveis e colaboradores. Também está disponível, no link
bit.ly/Live_Infectologista_Sigma, o vídeo da live com o infectologista Dr. João Prats, responsável
por todo o processo de segurança e de rotinas preventivas do Sigma.
Na próxima semana, enviaremos um novo comunicado, com as especificidades de
cada segmento e de cada unidade.
Continuamos à disposição em nossos canais de atendimento para esclarecer dúvidas
e dialogar.
Contamos com vocês!
Atenciosamente,
A Direção

