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COMUNICADO 

Goiás, 18 de janeiro de 2022. 

 

Senhores Pais, 

Amanhã, dia 19 de janeiro, quarta-feira, iniciaremos o ano letivo de 2022, ou seja, 

os alunos terão seu primeiro dia de aula do ano. Já é do conhecimento da maioria que 

nosso horário regular de aulas é das 7h às 12h20, durante toda a semana. Como estamos 

nos organizando da melhor forma possível para esse retorno às aulas presenciais, 

entendemos ser mais prudente diminuir o horário de permanência do aluno na escola neste 

início de ano, considerando, também, que a cantina ainda não estará em funcionamento. 

Assim sendo, comunicamos que neste início de ano, a partir de amanhã e 

provisoriamente, serão ministradas seis aulas diariamente com a duração de 45min cada, 

e intervalo/recreio (entre o 3° e o 4º horários) de 15min, de forma que o aluno entrará 

normalmente às 7h e sairá às 11h45. 

Reforçamos que esta é uma estratégia temporária, pensada em função de os alunos 

terem ficado quase dois anos estudando no modelo remoto, no conforto de suas casas, 

sem o uso de máscara, e até alimentando-se, em alguns casos, durante as 

videoconferências. Assim que os alunos estiverem habituados à rotina da escola, com o 

uso de máscara durante todo o período, e, também, com a cantina apta a funcionar, as 

aulas voltarão ao seu período normal de 50min cada, com entrada às 7h e saída às 12h20. 

Nossa intenção é que isso aconteça em breve, já no mês de fevereiro. Comunicaremos 

com antecedência. 

Informamos que o horário de aulas será publicado no site da escola 

www.coopecigo.com.br, na aba avisos, ainda hoje. Fiquem atentos. 

À disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Cordialmente, 

A Direção. 
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