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Prezadas Famílias, 

Esperamos que todos estejam bem. 

A Prefeitura Municipal de Salvador autorizou o retorno às atividades letivas presenciais, a partir do 

dia 03 de maio de 2021 (segunda-feira), cabendo a cada Escola escolher seu sistema de funcionamento 

pedagógico. 

Esta autorização oficial permite que apenas o Responsável  Pedagógico (indicado no Contrato de 

Prestação de Serviços, assinado com a Escola no ato de matrícula) possa optar que seus(suas) filhos(as) 

permaneçam na modalidade 100% remota ou possam aderir à modalidade “híbrida” (ensino remoto e 

presencial), como previsto no citado  Contrato. 

Todas as famílias precisam preencher Termo de Opção (link abaixo). Solicitamos que, antes de 

qualquer definição, acessem o Guia de Retorno para Famílias e Alunos 2021, comprometendo-se em cumprir 

as determinações nele contidas. Também está disponível, no site da escola, um tour virtual para que sejam 

visualizadas as instalações adaptadas para a modalidade “híbrida” (http://www.pexvideo.com.br/oficina03/ 

https://colegiooficina.com.br/arquivos/documentos/familia.pdf). 

Recomendamos, também, que conversem com seus(suas) filhos(as) sobre o assunto, deixando claro 

que esta decisão pertence a cada família e que deve ser tomada com consciência plena das condições de cada 

opção e sem medo de julgamentos. 

O Termo de Opção precisa ser respondido , até o dia 28/04 (quarta-feira), em formulário próprio 

 através do link https://forms.gle/HwbPE8nPjAKST68AA.  O não envio da resposta ao Termo de Opção 

será por nós entendido  como escolha da família pelo modelo 100% remoto (não presencial). 

Além do link do Termo de Opção  estamos enviando dois outros documentos: 

1. Retomada de aulas presenciais: modelo de funcionamento pedagógico onde apresentamos o 

sistema de rodízio que iremos adotar para as aulas presenciais e remotas. Segue um link para downloads dos 

slides contendo áudios e um outro link dos slides em formato de vídeo com as devidas explicações. Os dois 

arquivos contém o mesmo conteúdo. 

Link dos slides: https://we.tl/t-0ryNH1umeY. Basta clicar na figura do microfone. 

Link dos Slides em formato de vídeo: https://we.tl/t-rBCvpTZUit  

2. Modalidade Híbrida: 21 perguntas e respostas: neste documento, respondemos as principais 

dúvidas que já foram encaminhadas para as famílias sobre as normas de segurança sanitária que estamos 

adotando, com base no Protocolo de Segurança Sanitária. 

Link do arquivo com as 21 perguntas e respostas: 

http://www.prodados.srv.br/Aplicacoes/ProCRM/Oficina/Anexos/Modalidade%20H%c3%adbrida%20%20P

erguntas%20e%20Respostas%20(3).pdf 

Se a família optar, inicialmente, que o(a) aluno(a) permaneça na modalidade remota (não presencial)  

pode, entretanto, posteriormente, mudar esta opção, comunicando ao Colégio, por escrito, após 10 dias do 
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início das aulas na modalidade híbrida. Tal comunicação deve ser feita, exclusivamente,  pelo e-mail:  

protocolo@colegiooficina.com.br 

Se a família optar, inicialmente, que o aluno(a) migre para a modalidade “híbrida” (remota e 

presencial) pode, entretanto, posteriormente, mudar esta opção, comunicando ao Colégio, por escrito, após 10 

dias do início das aulas na modalidade híbrida. Tal comunicação deve ser feita, exclusivamente,  pelo e-mail: 

protocolo@colegiooficina.com.br 

Efetuada uma primeira troca do 100% remoto para o híbrido, o aluno(a) só poderá reingressar  nesta 

modalidade mediante agendamento com o setor pedagógico, por questões operacionais 

Durante a semana de 03 de a 07 de maio, faremos uma escala para que os(as) apenas alunos(as) 

que optaram pelo formato híbrido ( presencial e remoto ) visitem as  instalações da Escola , para serem 

acolhidos  e para que conheçam melhor as normas de segurança sanitária adotadas. Salientamos que a 

visita é exclusiva para os (as) alunos(as) , não sendo permitida a entrada de mais ninguém , por 

determinação do Protocolo de Segurança Sanitária. 

Aguardem a escala de visitação que enviaremos após o recebimento do resultado da enquete do 

Termo de Opção. 

Estamos disponíveis para quaisquer outros esclarecimentos através do e-mail 

protocolo@colegiooficina.com.br 

Atenciosamente, 

A Direção 
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