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NOVA ORGANIZAÇÃO PARA                           
A ABERTURA DO ANO LETIVO

Em função da Resolução 
1536/21, publicada no 

último dia 27 de janeiro, o 
planejamento realizado pelo 
Andrews para o início do ano 
letivo foi alterado, pois foi 
necessário rever o número 
máximo de alunos presentes 
no Colégio simultaneamente 
a cada dia de aula. 

Conforme publicado na 
edição anterior, o funciona-
mento das escolas deve seguir 
um sistema de bandeiras. A cada sexta-feira, as autoridades 
divulgarão a cor da bandeira, que determina o modo de 
operação da semana seguinte. Essa informação ficará dis-
ponível no portal www.saude.rj.gov.br e, posteriormente, 
no site do Colégio www.andrews.g12.br. 

Dois pontos importantes devem ser ressaltados: (1) 
com a bandeira roxa, as aulas serão somente virtuais para 
todos os alunos, através das Salas de Aula Google; (2) a 
organização publicada pelo Colégio Andrews para cada 
bandeira deverá se manter até março, e poderá sofrer ajustes 
e atualizações ao longo do ano. 

Na Educação Infantil, foram consideradas as orientações 
do Plano de Volta às Aulas e do Protocolo Sanitário da 
Secretaria Municipal de Educação/2021. Nesse segmento, 
todos os alunos terão aulas presenciais de segunda a sexta-
-feira com as bandeiras vermelha, laranja, amarela e verde.

Confira a organização dos demais segmentos do Colégio, 
de acordo com cada bandeira.
BANDEIRA VERMELHA

Do 1º ano do Fundamental I até a 3ª série do Ensino 
Médio, as aulas serão virtuais para todos os alunos.
BANDEIRA LARANJA

Todos os alunos do 1º ao 3º ano do Fundamental I terão 
aulas presenciais, de segunda a sexta-feira.

O 4º ano terá quatro dias de aulas presenciais e um dia 
de aulas virtuais por semana. No dia das aulas virtuais, os 
alunos do Horário Estendido estarão no Colégio, acompa-
nhando pela Sala de Aula Google.

O 5º ano terá três dias de aulas presenciais e dois dias 
de aulas virtuais por semana. No dia das aulas virtuais, os 
alunos do Horário Estendido estarão no Colégio, acompa-
nhando pela Sala de Aula Google.

Do 6º ao 9º ano do Fundamental II, os alunos terão 
dois dias de aulas presenciais e três dias de aulas virtuais 

por semana. No dia das aulas 
virtuais, para os alunos do 
Horário Estendido, a presença 
no Colégio é opcional. 

A 1ª/2ª série do Ensino 
Médio terá um dia de aulas 
presenciais e quatro dias de 
aulas virtuais na parte da ma-
nhã. No período da tarde, os 
alunos terão dois dias de aulas 
presenciais.

A 3ª série terá dois dias de 
aulas presenciais e três dias de 

aulas virtuais na parte da manhã. No período da tarde, os 
alunos terão quatro dias de aulas presenciais.
BANDEIRA AMARELA

Todos os alunos do 1º ao 4º ano terão aulas presenciais, 
de segunda a sexta-feira.

O 5º ano terá quatro dias de aulas presenciais e um dia 
de aulas virtuais por semana. No dia das aulas virtuais, os 
alunos do Horário Estendido estarão no Colégio, acompa-
nhando pela Sala de Aula Google.

Do 6º ao 9º ano serão três dias de aulas presenciais e 
dois dias de aulas virtuais por semana. No dia das aulas 
virtuais, para os alunos do Horário Estendido, a presença 
no Colégio é opcional. 

A 1ª/2ª série terá dois dias de aulas presenciais e três 
dias de aulas virtuais na parte da manhã. No período da 
tarde, terão dois dias de aulas presenciais.

A 3ª série terá três dias de aulas presenciais e dois dias 
de aulas virtuais na parte da manhã. No período da tarde, 
terão quatro dias de aulas presenciais.
BANDEIRA VERDE

Todos os alunos do 1º ao 4º ano terão aulas presenciais 
de segunda a sexta-feira.

O 5º ano terá quatros dias de aulas presenciais e um 
dia de aulas virtuais por semana. No dia das aulas virtuais, 
os alunos do Horário Estendido estarão no Colégio, acom-
panhando pela Sala de Aula Google.

Do 6º ao 9º ano serão quatro dias de aulas presenciais 
e um dia de aulas virtuais por semana. No dia das aulas 
virtuais, para os alunos do Horário Estendido, a presença 
no Colégio é opcional. 

A 1ª/2ª série terá três dias de aulas presenciais e dois 
dias de aulas virtuais na parte da manhã. No período da 
tarde, os alunos terão dois dias de aulas presenciais.

A 3ª série terá aulas presenciais todos os dias.

http://www.saude.rj.gov.br
http://www.andrews.g12.br
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PROFESSORES FORAM ACOLHIDOS 
COM EVENTO DE BOAS-VINDAS

Na última quarta-feira, dia 3 
de fevereiro, os professores 

retornaram ao Colégio e foram 
recebidos com uma dinâmica de 
acolhimento preparada pelo Ser-
viço de Orientação Educacional 
(SOE). Durante o encontro, o 
Jornal do Andrews entrevistou 
algumas professoras para saber 
o que elas estavam sentindo na-
quele momento e o que esperam 
para esse ano que começa. 

“Espero que o envolvimento 
com o conhecimento, tanto vir-
tual, quanto presencial continue 
intenso em 2021 e que possamos 
manter o equilíbrio no encontro 
com o aprender”, diz Alessandra 
Rabello, professora do 2º ano. 
Para ela, a sensação de estar de 
volta é de busca por um novo ca-
minho, usando criatividade para 
dar continuidade ao trabalho. “O 
encontro é sempre muito repre-
sentativo porque traz todas as 
questões do afastamento. Ainda 
que de modo relativo, já estamos 
mais próximos”, acredita. 

Alegria, parceria, saúde e 
tranquilidade é o que espera 
Claudia Haidar, professora do 3º 
ano, para o ano de 2021. Em suas 
palavras, “estar de volta traz a ale-
gria de poder compartilhar, ver e 
estar junto dos alunos”. Emoção 
é a palavra  que ela usa para de-
finir a sensação de reencontrar 
os professores. “Participamos de 
uma dinâmica muito interessan-
te sobre a esperança, do verbo 
‘esperançar’. Esperançar por dias 
melhores, novas possibilidades, 
um recomeço tranquilo e com 
muitos desafios”, conta.

Para Jacira Lino, professora do 1º ano, é sempre muito 
emocionante entrar no Colégio e rever os colegas. “Dessa 
vez, senti falta do abraço, mas é uma satisfação poder 
recomeçar”, afirma. Ela considera importante e saudável 

esse primeiro encontro para 
a equipe poder trocar ideias, 
tirar fotos e confraternizar 
de forma mais divertida, 
porém sem perder o espírito 
e o comprometimento do 
trabalho. “Minha expectativa 
para 2021 é iniciar o trabalho 
presencial, de acolhimento, 
de troca de olhares. Fazer 
com que o Colégio saia do 
silêncio e tenha os sons e a 
‘cara’ de escola, de gente, de 
alegria e de um espaço de 
crescimento, principalmen-
te”, comenta. 

“Eu vejo o ano de 2021 
como um grande resgate 
com relação às crianças que 
estão chegando, com suas 
novas experiências. Estar de 
volta é maravilhoso, dá um 
friozinho na barriga, porque 
tudo é muito novo, tudo é 
diferente, mas ao mesmo 
tempo sabemos que vamos 
dar conta, então é uma sensa-
ção muito boa”, diz Lucilene 
Rodrigues, professora do 3º 
ano. Ela ficou empolgada em 
rever os sorrisos dos colegas, 
a alegria, a esperança no rosto 
de cada um e, de certa for-
ma, sentiu como se estivesse 
abraçando todos.

Márcia Leão, professora 
de Inglês do 3º/5º ano, 
conta que se sentiu acolhida 
e bem recebida por todos e 
que a sensação de estar de 
volta é de reconexão. “Foi 
uma tarde muito motivadora. 
Pudemos olhar nos olhos e 
dar-nos esperança uns para 

os outros”, afirma. Superar o difícil ano de 2020, dando 
vários passos positivos à frente, num caminho de esperança, 
e conseguir uma conexão maior com os alunos é o que 
ela espera para 2021.


