
Porto Alegre, 17/02/2021.  

Prezados Pais e/ou Responsável!  

Com alegria e entusiasmo saudamos a todos no início de mais um ano letivo!   

Colocamo-nos a serviço da nossa comunidade educativa reafirmando os princípios e 

valores da pedagogia de Dom Bosco e buscando sempre em todas as nossas ações: 

competência, simplicidade, alegria e bondade. 

O ano letivo de 2021 inicia com inúmeros desafios, mas assim como em 2020, temos a 

certeza de que, juntos, escola e família, superaremos todas as dificuldades. Nosso 

planejamento considera o desenvolvimento das atividades nas duas modalidades, presencial e 

remota, de acordo com a opção escolhida pela família. O Colégio está estruturado para atender 

todos os estudantes sem a necessidade de realizar rodízio entre os grupos. As decisões tomadas 

seguem o protocolo de saúde do Estado do RS e da Prefeitura de Porto Alegre, da mesma forma 

como procedemos no retorno em 2020.   

No GUIA ESCOLAR 2021 constam informações necessárias para as duas modalidades de 

ensino previstas, por isso é importante a leitura de todo o documento, que pode ser acessado 

no link abaixo: 

 http://colegiodombosco.net/site/wp-content/uploads/2020/12/Guia-escolar-DB-2021-

finalizado-compactado.pdf 

No dia 19 de fevereiro, próxima sexta-feira, o acesso às salas virtuais na Plataforma 

Google Classroom estará liberado, da Educação Infantil ao Ensino Médio.  Neste ambiente será 

possível ter acesso a todas as informações necessárias: link das salas de aula do Google Meet, 

horário das diferentes disciplinas e quadro de professores. Os estudantes que optaram pela 

modalidade presencial também devem acessar a Plataforma Google Classroom, assim, no dia 

22/02, primeiro dia de aula, o encaminhamento às salas de aula acontecerá com maior 

agilidade. Toda a equipe do Colégio estará estrategicamente posicionada para orientar os 

estudantes, de modo que não haja aglomerações.  

Assim como em 2020, somente os pais da Educação Infantil e do primeiro ano do Ensino 

Fundamental estão autorizados a entrar no Colégio para acompanhar os estudantes, mas 

apenas até a porta que dá acesso às salas de aula (Educação Infantil: portarias de acesso às 
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salas/ 1º anos do Ensino Fundamental: porta de acesso à escada – logo após a Cantina).   Os 

estudantes das demais turmas, ao acessar o Colégio, devem dirigir-se diretamente às salas de 

aula. A entrada acontece pelas Recepções: Principal da Rua Eduardo Chartier ou Recepção do 

Estacionamento.  

 

ATENÇÃO PARA AS INFORMAÇÕES ABAIXO: 

- COMO ACESSAR A PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM: 

 Para usar o Google Classroom, acesse classroom.google.com, fazendo login com o 

e-mail institucional do estudante. 

- UTILIZANDO O E-MAIL INSTITUCIONAL: 

O E-mail Institucional do (a) estudante será acessado pela conta do Gmail. O nome do 

usuário será composto da seguinte forma:  

nome.ultimosobrenome@colegiodombosco.net  

Exemplo: Nome do estudante: João Pedro de Oliveira Martins  

E-mail Institucional: joao.martins@colegiodombosco.net  

 A senha para o primeiro acesso é a data de nascimento com oito dígitos (dia, mês e ano). 

Exemplo: 25041995 

 

- HORÁRIOS DE ENTRADA DAS TURMAS NO PRIMEIRO DIA LETIVO  

Turno da Manhã:  

7h30min – Turmas Ensino Fundamental I – 31, 41, 51 

8h – Turmas do Ensino Fundamental II – 61, 62, 71, 72 

8h30min - Turmas do Ensino Fundamental II - 81, 82, 91, 92, 93 

9h – Turmas do Ensino Médio – 101, 102, 103, 201, 202, 301, 302 
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Turno da Tarde:  

13h30 - Turmas Ensino Fundamental I – 12, 13, 14, 15  

14h – Turmas Ensino Fundamental I –  22, 23, 24, 32, 33, 42, 43 

14h30min - Turmas Ensino Fundamental II – 52, 53, 63, 64, 73 

HORÁRIOS DE SAÍDA DAS TURMAS NO PRIMEIRO DIA LETIVO 

Turno da Manhã:  

11h45min – Turmas Ensino Fundamental I – 31, 41, 51 

12h – Turmas do Ensino Fundamental II – 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92, 93 

12h50 – Turmas do Ensino Médio – 101, 102, 103, 201, 202, 301, 302 

Turno da Tarde:  

17h30 – Turmas Ensino Fundamental I – 12, 13, 14, 15  

17h45min – Turmas Ensino Fundamental I –  22, 23, 24, 32, 33, 42, 43 

18h – Turmas Ensino Fundamental I e II – 52, 53, 63, 64, 73 

 Importante! Este horário é somente para o primeiro dia de aula. A partir de terça-feira 

os horários seguem conforme a orientação do Guia Escolar/2021.  

Colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida.  

Agradecemos a parceria das famílias, colaborando sempre da melhor forma possível, 

mesmo diante de incertezas e dúvidas, mas acreditando sempre no futuro com fé e esperança. 

Desejamos que Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora nos iluminem em todo nosso ano letivo 

2021.   

Um bom ano a todos! 

Afetuoso abraço, 

 

P. Ademir Ricardo Cwendrych                                                 Prof. Maria Elvira Jardim Menegassi 
      Diretor Institucional                                                                             Diretora Executiva 

 


