
 

   

CCoollééggiioo  AArryy  QQuuiinntteellllaa  
  

HHoorráárriioo  22002200  --  SSiisstteemmaa  HHííbbrriiddoo  ddee  EEnnssiinnoo  
  

TTuurrmmaass  99ºº  AAnnoo  ((  AA  ))  
      

Querido(a) Aluno(a), 

Estamos encaminhando o nosso horário presencial e, se você o recebeu, foi porque seu responsável optou 
pelas aulas on-line e presencial.  

Para que nossas aulas transcorram de maneira proveitosa, segura e positiva, você precisará:  

1. Ler atentamente a cartilha explicativa de retorno às aulas presenciais, de acordo com o POP (Protocolo 
Operacional Padrão). 

2. Assistir aos vídeos e às aulas on-line, pois o conteúdo a ser ministrado será através dos vídeos. 

3. Realizar todas as atividades solicitadas nas pastas dos professores, que se encontra em nosso site, e 
organizadas conforme cronograma on-line. 

4. Na semana de Trabalhos Avaliativos do 4º bimestre, assim como dos Trabalhos Avaliativos Finais não 
haverá aula presencial, visto que os professores deverão estar de plantão para atendimento a todos os 
alunos, no horário das 8h às 12h.  

5. Não se esquecer de trazer as máscaras em sua mochila, conforme solicitado na Cartilha.  

6. Reforçamos que não haverá lanche e não será permitido manusear nenhum tipo de alimento, de acordo 
com os protocolos de segurança que estamos seguindo.  

7. Sabemos o quanto todos estamos com saudades, mas teremos que conter nossas emoções e não 
abraçar, nem apertar as mãos, ou outro contato físico. Essa vai ser a forma de demonstrar que gostamos 
uns dos outros. Quem gosta, protege! 

8. Os alunos que vão embora sozinhos deverão apresentar a carteirinha na portaria, de acordo com todas as 
indicações de segurança que serão sinalizadas pelos cartazes e pelos funcionários.  

9. Todos vocês são muito bem-vindos. Vamos nos unir em prol da saúde, segurança e felicidade. Vamos 
mostrar que com respeito às regras, todos ficaremos seguros para aprender e ensinar.  

10. O uniforme será imprescindível.  

11. O número máximo de alunos na sala é 9 (nove), por este motivo, uma série está dividida em grupos. 
Verifique seu grupos, pois o calendário é de acordo com ele.  

12. Você deverá respeitar todas as normas de segurança que nossa Escola está seguindo.    
Recorte o horário abaixo e cole-o em sua agenda e/ou caderno. Ele é muito importante 

 
Desejamos um retorno muito feliz!!!!! 

 
AS AULAS ON-LINE CONTINUAM SENDO OBRIGATÓRIAS! 

 

Colégio Ary Quintella 

Horário Aula Presencial 19/10 a 23/10 

9º Ano ( A ) 

Horário Segunda  Terça Quarta  Quinta  Sexta  

07:45 às 
08:45 

GEO - - POR - 

08:45 às 
09:45 

HIS - - ESP - 

Português: Cláudia / Produção de Texto - Cláudia / Ciências - Thyele /  Programa de Saúde - Renata / 
Matemática - Dalila e Gilson / Artes - Rodrigo Blanco / Geografia - Jonatas / Inglês - Cristiane / História - 
Maria de Fatima / Educação Física - Adilson e Mônica / ESP - Cristiane Rodrigues.  

GEO (Geografia) /  POR (Português) /  MAT (Matemática) / PS (Programa de Saúde) / EFM (Educação 
Física Masculina) / EFF (Educação Física Feminina) / PTX (Produção de Texto) / ART (Artes) / HIS 
(História) / ING (Inglês) / CIE (Ciências)  / ESP (Espanhol) /  ETD (Estudo Dirigido) / PRO (Prova) 

 
 

 
 

 

 


