
Prezadas Famílias, 
 
Esperamos encontrar todos bem! É como muita alegria que informamos que o nosso 
retorno às aulas acontecerá no dia 25 de maio, quarta-feira, para todos os estudantes 
do CEPAE/UFG. Pedimos atenção à pontualidade do horário de aulas praticado nos 
Anos Iniciais do Colégio: das 7h30 às 11h45. 
 
Visando a organização do trabalho pedagógico realizado, compartilhamos aqui 
algumas orientações gerais: 

• Os materiais escolares solicitados deverão ser entregues pela criança ao 
professor de cada matéria no dia de aulas da disciplina. O material coletivo, 
contudo, pode ser entregue no primeiro dia de aula a qualquer professor da 
turma; 

• É preciso manter diariamente na mochila da criança o ‘Kit do Aluno’ 
discriminado na lista de materiais, (observem que isto inclui uma garrafinha 
com água); 

• Haverá merenda escolar diária para todos os estudantes; 

• A Plataforma Moodle Ipê continuará sendo utilizada durante o ensino presencial 
como um meio de comunicação com a família, bem como de informações sobre 
a turma. Entregas e recebimentos de atividades, contudo, se darão apenas 
presencialmente. Os estudantes novatos do Colégio receberão as devidas 
instruções para ter acesso a esse canal digital ainda no I mês de aulas; 

• As orientações sobre o uso do uniforme, o horário de aulas de cada disciplina 
e a lista de estudantes com a divisão das turmas (A e B), estarão 
disponibilizados na Plataforma Moodle até a próxima terça-feira. As listas de 
estudantes com a divisão das turmas também estarão afixadas na porta de 
cada sala a partir do dia 25/5; 

• Na primeira semana de aulas a criança receberá uma agenda impressa do 
CEPAE. Este material precisa se manter diariamente na mochila do estudante, 
pois qualquer necessidade da escola e/ou família poderá ser comunicada nela; 

• O uso de máscara é de caráter opcional para todos. Recomendamos, contudo, 
a continuidade da sua utilização; 

• A primeira ‘Reunião Família & Escola’ dos Anos Iniciais do CEPAE acontecerá 
na modalidade presencial, no prédio do CEPAE, dia 04 de junho (sábado), 
das 9h às 11h30. Na ocasião, faremos um diálogo com as famílias, além da 
apresentação dos professores e o detalhamento da dinâmica de trabalho que 
será realizada nas diferentes áreas do conhecimento durante o ano letivo de 
2022. 


