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Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2021. 

 
CIRCULAR 01/2021 
REF. REUNIÃO INÍCIO DO ANO LETIVO 
 
 

Prezados Responsáveis  
 

 
Antecipadamente, desejamos a todos os alunos e familiares um ano novo de muita 

saúde, paz e prosperidade.  O ano que passou nos desafiou em inúmeros aspectos: nova 

rotina escolar, novas metodologias de ensino-aprendizagem... Que essas vivências 

tenham produzido em todos nós ainda mais determinação, foco e força.  

Temos acompanhado com muita atenção os indicadores e impactos da pandemia 

Covid-19. Seguimos muito atentos aos protocolos de biossegurança e normas 

regulamentares educacionais, buscando assegurar as melhores condições de garantia da 

qualidade do ensino e saúde dos nossos alunos e toda comunidade escolar.  

Sabemos que todo planejamento está continuamente sujeito a diversas questões 

do momento que enfrentamos, entre outros aspectos, mas temos trabalhado 

incansavelmente no planejamento e organização de estratégias que assegurem o bom 

processo de ensino-aprendizagem.  

Dessa forma, atentos a todos os aspectos de planejamento e cuidados que a 

pandemia impõe, esperamos pelo início do ano letivo de 2021 com grande entusiasmo. 

Procurando sempre manter a boa comunicação entre família e escola, convidamos 

para reunião na qual teremos a oportunidade de abordar: 

• Ensino Cívico-Militar 

• Metodologia híbrida (presencial e remota) 

• Estratégias de nivelamento  

• Material didático 

• Calendário letivo 

• Protocolos de segurança 

• Equipe docente e de apoio 
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Para seguirmos caminhando lado a lado, família e escola, contamos com sua 

participação de forma presencial ou remota no dia e horário informados a seguir.  

• Participação presencial: um único responsável por aluno no auditório da EsAO, 

à Av. Duque de Caxias, 2071 – Deodoro – Vila Militar. 

• Participação remota: o link para participar da reunião será encaminhado via 

ClassApp. 

 
Segmento Dia Horário Local* 

Educação Infantil (Maternal I e II e 
Pré I e Pré II) 
 

29 de janeiro 
Sexta-feira 

8:00 às 9:00 

Auditório da 
EsAO 

Av. Duque de 
Caxias, 2071 
Vila Militar 

Ensino Fundamental I (1°, 2° e 3° 
ano) 
 

10:00 às 11:00 

Ensino Fundamental I (4° e 5° ano) 
 

14:00 às 15:00 

 
Segmento Dia Horário Local* 

Ensino Fundamental II (6° e 7° ano) 
 

30 de janeiro 
Sábado 

8:00 às 9:00 
Auditório da 

EsAO 
Av. Duque de 
Caxias, 2071 
Vila Militar 

Ensino Fundamental II (8° e 9° ano) 
 

10:00 às 11:00 

Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª série) 
 

14:00 às 15:00 

*Os responsáveis podem optar pela participação remota ou presencial.  

 

Agradecemos pela confiança depositada em nosso Projeto Pedagógico e 

desejamos sucesso a seu filho no Colégio e Curso Aplicação Cívico-Militar. 

Atenciosamente, 

 
 

 
Dr. José Antônio Zaib 

Diretor Geral 
Maria Cristina Q. Maia, M. Sc. 

Diretora de Unidade  

 


