
Barra Mansa, 28 de janeiro de 2021.  

 

 

 
Prezados pais e responsáveis, 
 
Iniciamos mais um ciclo de aprendizagem com muita alegria, esperança e fé em Deus. Um ano depois, a pandemia ainda 
nos impõe uma série de dúvidas e incertezas. Mas, assim como em 2020, estamos preparados para garantir a educação 
de nossos alunos, nos adaptando à realidade do momento e buscando ferramentas para prestar um serviço com qualidade 
e segurança. Organização e planejamento vão fazer a diferença neste ano desafiador, além da parceria e da confiança das 
famílias. Pensando nisso, partilhamos com vocês informações importantes para esse início de ano letivo. 
 
GOOGLE CLASSROOM 
 
O acesso às salas de aula da plataforma Google for Education 2020 será cancelado a partir de 28 de janeiro, para que as 
turmas de 2021 sejam organizadas. 
 
Em 01 de fevereiro (Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio) e 04 de fevereiro (Educação Infantil e Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais) os senhores terão acesso às novas salas, com o mesmo login e senha de 2020. É importante 
que esse processo seja feito antes do início do ano letivo, de acordo com as datas abaixo:  
 
INÍCIO DAS ATIVIDADES REMOTAS  
 
04 de fevereiro -  Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio.  
08 de fevereiro -  Ensino Fundamental Anos Iniciais e Educação Infantil. 
 
No caso dos alunos novos, o Serviço de Orientação Educacional de cada segmento fará contato com as famílias para 
articular o primeiro acesso. 
 
RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS  
 
Seguindo os protocolos de segurança e higienização, após a liberação dos órgãos competentes municipais, decidimos pelo 
retorno das aulas presenciais, de forma gradual, de acordo com o cronograma abaixo:  
 
* 22 de fevereiro - FASE 1  
- Sistema Integral do Ensino Fundamental Anos Iniciais. 
- Maternal III e Pré II da Educação Infantil - 1°/ 2° / 5° / 8° anos do Ensino Fundamental. 
- 1ª / 3ª séries do Ensino Médio.   
 
* 08 de março - FASE 2  
- Maternal II e Pré I da Educação Infantil 
- 3° / 7° anos do Ensino Fundamental. 
- 2ª série do Ensino Médio.  
 
* 22 de março - FASE 3  
- 4° / 6°/ 9° anos do Ensino Fundamental.  
 
Ratificamos a informação de que a metodologia híbrida ainda será mantida. Ou seja: as famílias que preferirem que o(a) 
aluno(a) não retorne neste momento às aulas presenciais terão essa decisão respeitada. Esses alunos continuarão 
estudando de forma remota, pela plataforma Google Classroom. 
 
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DO ENSINO 2021 
 
Para os alunos que decidirem retornar às aulas presenciais, um documento deverá ser assinado pelo pai, mãe ou 
representante legal do aluno, presencialmente, no Colégio. A fim de evitar aglomeração e manter os protocolos de 
segurança, solicitamos atenção ao cronograma abaixo para tal procedimento:  
 



01 de fevereiro - 9º ano e turmas do Ensino Médio. 
02 de fevereiro - 6º, 7º e 8º anos. 
03 de fevereiro – Ensino Fundamental Anos Iniciais. 
04 de fevereiro – Educação Infantil 
 
Atenção: Estaremos à disposição no horário de 8h às 19h. Os livros didáticos de 2021 serão entregues nessa 
oportunidade.  
 
LIVE DE BOAS VINDAS 2021 
 
Em uma live nas redes sociais do CVD, a Direção do Colégio estará à disposição de nossas famílias, no dia 03/02, às 18h, 
para esclarecer as dúvidas sobre a metodologia do ensino híbrido proposta para 2021. 
 
REUNIÕES DE PAIS  
 
Serão realizadas de forma remota de acordo com o seguinte cronograma: 
 
03 de fevereiro: Sistema Integral – EF Anos Iniciais.  
04 de fevereiro: 1º ao 5º ano do EF Anos Iniciais. 
05 de fevereiro: Educação Infantil. 
09 de fevereiro: 9º ano EF Anos Finais.                  
10 de fevereiro: 1ª série do Ensino Médio.                   
11 de fevereiro: 2ª série do Ensino Médio. 
12 de fevereiro: 3ª série do Ensino Médio. 
24 de fevereiro: 6º ano do EF Anos Finais. 
25 de fevereiro: 7º ano do EF Anos Finais. 
26 de fevereiro: 8º ano do EF Anos Finais. 
 
O horário de cada encontro será divulgado posteriormente.  
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO CVD 
 
Telefone:(24) 3325-7150 - de 7h às 18h  
E-mail:contato@cvdonline.com.br 
 
Suporte Pedagógico: 
duvidaspedagogicas@cvdonline.com.br 
 
Suporte Técnico (e-mail): 
suporte@cvdonline.com.br 
 
Suporte Técnico (WhatsApp) 
(24) 3325-7170 - EF Anos Iniciais - 13h às 18h 
(24) 3325-7171 - Educação Infantil - 13h às 18h 
(24) 3325-7178 - EF Anos Finais - 7h às 12h 
(24) 3325-7159 - Ensino Médio - 7h às 12h 
 
Mais uma vez, agradecemos a parceria de sempre e a confiança depositada na Equipe CVD. Estamos à disposição para 
qualquer esclarecimento. 
 
Atenciosamente, 
 
Flávia Gonçalves Real 
Diretora Escolar 
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