
 

CARTA AOS PAIS E RESPONSÁVEIS – Ano de 2021 

Obrigada por escolher o Colégio Plínio Leite como parceiro na educação de seu filho! 

O ano de 2020 foi um ano atípico. Para o mundo e para a humanidade. A pandemia trouxe muitas mudanças e essas 
revelaram a capacidade das pessoas de se adaptar, se revigorar e transformar suas práticas. 

Nós, do Colégio Plínio Leite nos renovamos e criamos um projeto que deu aos nossos alunos a oportunidade de 
continuar o seu desenvolvimento acadêmico e suas aprendizagens, através do ENSINO REMOTO. Este ano, 
ampliamos esse trabalho através do ENSINO HÍBRIDO, que promove uma associação das propostas presenciais, às 
de ensino remoto. Nessa nova trajetória, mantivemos fiéis ao nosso Projeto Político Pedagógico, tendo como 
prioridade absoluta, a educação formal e a sólida formação do indivíduo.  

Entendemos que para a nossa proposta funcionar da melhor forma possível, precisamos da adesão e participação 
das famílias. Assim, para 2021, queremos mais uma vez contar com a sua parceria! 

 
Como será o início das aulas?  As aulas iniciam no dia 2 de fevereiro, 3ª. feira para TODOS OS ALUNOS. 
  

✓ Para o Ensino Fundamental1 e o Ensino Médio já iremos iniciar a partir do dia 2/2, de forma híbrida -

iniciaremos no dia 2 com um grupo presencial e outro remoto. Na semana seguinte mudaremos - o grupo 

que veio presencial assistirá aulas remotas e o que ficou remoto, irá para a escola presencialmente e assim, 

sucessivamente. 

✓ Para o Ensino Fundamental 2, as aulas se iniciam no dia 2/2 de forma remota, ou seja, pelo GoToMeeting 

apenas e no dia 8/2, 2ª. feira, iniciaremos as aulas de forma híbrida, quando teremos um grupo presencial e 

outro remoto. Decidimos assim para a escola começar gradativamente nos turnos da manhã e da tarde. 

 

Um ponto importante a esclarecer é que a ida presencial à escola CONTINUA OPCIONAL, ou seja, as famílias 

poderão optar apenas pelo ensino REMOTO, qualquer que seja o ano ou série de seu filho. 

 

Alguns esclarecimentos se fazem importantes: 

➢ Já temos em nosso site uma área EDUCAÇÃO - PLÍNIO LEITE HÍBRIDO 2021 para postarmos todas as circulares 

fundamentais para as famílias. Na 6ª. feira ele já estará atualizado. Continuaremos enviando para o e-mail do 

responsável, com sempre fazemos, todas as comunicações família-escola. Não deixe de abrir diariamente o seu e-

mail! 

➢ A Plataforma utilizada para as aulas remotas será a GoToMeeting. A Plataforma de suporte às postagens, avaliações 

online e de informações administrativas será, como já conhecem, o GEO. 

➢ Enviaremos uma circular no fim da semana, com horários de postagem de planejamentos (CONTEÚDOS E 

PROPOSTAS), horários de aula ao vivo (online/presencial/híbrido), endereço da sala onde acontecerão as aulas 

remotas e regras importantes para 2021 acontecer como deve ser! 

➢ O nosso calendário sofreu alguns ajustes, sendo assim, consulte o site da escola, onde você encontrará o Manual 

escolar e o Calendário ATUALIZADOS. Um ponto relevante de ajuste foi o dia livre para alunos após o Carnaval – dias 

18 e 19, que passaram a ser dias letivos, assim teremos aulas normais. Esses dias que foram acrescentados, poderão 

ser utilizados posteriormente, caso a escola precise de dias livres. 

 
Fiquem atentos pois iremos informando por e-mail, site e redes sociais, de tudo o que for acontecendo por aqui! 

A Direção. 

 

Colégio Plínio Leite: “Valores para construir, talentos para revelar.” 


