
 

 

 

 

Prezados pais e responsáveis pelos alunos do Ensino Fundamental I,  

 

É um prazer tê-los conosco neste ano que se inicia! 

Como forma de promovermos uma melhor compreensão acerca das informações relacionadas 

ao contexto escolar e ao funcionamento do processo educacional da FESFX, criamos este grupo 

de Whatsapp Via de Transmissão. 

Nesta segunda-feira, 1/2, iniciaremos as nossas atividades com os alunos novatos, por meio da 

Plataforma Teams. Será um momento de ambientalização bastante descontraído e interativo, 

no qual os alunos novatos terão a oportunidade de conhecer os professores de cada série, 

regentes e especializados. As aulas acontecerão no turno Matutino, das 8h às 9h30, e no 

Vespertino, das 14h às 15h30, horários em que as crianças deverão entrar nos espaços das salas 

virtuais.  

Já na terça-feira, 2/2, estaremos todos juntos, novatos e veteranos, com a retomada ao ano 

letivo/ 2021, de forma on-line, das 7h às 11h20 e das 13h às 17h20, conforme o turno do aluno. 

Permaneceremos nesta modalidade nas duas primeiras semanas, de 2/2 a 19/2/2021, e a partir 

de 22/02, retornaremos de forma híbrida, com observância aos protocolos sanitários 

estabelecidos, atendendo até 50% da capacidade na modalidade presencial. Todo esse processo 

tem como base as respostas positivas à Pesquisa de Retorno às Aulas Presenciais, além do 

critério de data e horário de preenchimento.   

A Fundação Educacional São Francisco Xavier está com toda uma infraestrutura montada para 

atendimento a essa nova realidade, que terá sua efetividade por meio de equipamentos de 

tecnologia para a transmissão simultânea, a ser utilizado pela nossa equipe docente, desde o 

primeiro dia de aula. 

Informações sobre o acesso às aulas, à turma e aos horários serão encaminhadas de maneira 

mais detalhada, em circular específica no dia 1/2. 

Acreditamos que o compromisso e a dedicação de todos os envolvidos no processo ensino 

aprendizagem (alunos-professores-família) serão os diferenciais para a qualidade do 

aprendizado, on-line e presencial. 

Desejamos a todos um ano de aprendizado e muitas conquistas!  

Cordialmente, 

Equipe da Fundação Educacional São Francisco Xavier 

 


