
 

 
Manaus, 29 de junho de 2020. 

 

 

 

Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis do Ensino Médio (9º ano/EF a 3ª série/EM) – Unidade Adrianópolis,  

 

 

É com alegria que informamos aos senhores que, após um longo período de aulas remotas e seguindo 
as determinações das autoridades sanitárias e dos órgãos competentes, nosso colégio está preparado para a 
retomada das aulas presenciais, no dia 06/07. 

Seguem detalhes da rotina dos alunos, alterada para garantir o atendimento aos protocolos de 
segurança e prevenção. 

  

Quanto aos horários de entrada e saída 

ENTRADA 

Série MATUTINO TOLERÂNCIA VESPERTINO TOLERÂNCIA 

9º ano/EF a 3ª série/EM 6h40  6h50 13h10 13h20 
 

SAÍDA 

Série MATUTINO TOLERÂNCIA VESPERTINO TOLERÂNCIA 

9º ano/EF a 3ª série/EM 12h30 -- 18h45 -- 

 

 Os pais/responsáveis deixarão os alunos em frente ao portão de entrada; não será necessário descer do carro e 

não será permitida a entrada às áreas internas, exceto havendo horário de atendimento agendado e com uso 

obrigatório da máscara e respeito aos demais protocolos de segurança. 

 Caso cheguem mais cedo, orientamos que aguardem no carro até o horário de entrada do aluno. 

 Administraremos individualmente casos especiais (alunos com irmão em outros segmentos serão mapeados e 

entrarão direto para sala) 

 A entrada dos alunos do EM será feita pelo portão principal. 

 Os alunos entrarão direto para as salas de aula. 

 Os alunos do Ensino Médio (9º ano/EF a 3ª série/EM) serão liberados no horário de saída indicado, por turmas e 

em filas, garantindo o distanciamento, e se dirigindo à saída. Caso os pais/responsáveis não tenham chegado, serão 

orientados a aguardar nas áreas comuns internas das unidades, que estarão demarcadas (assentos) para garantir 

também o distanciamento. 

 
Quanto à necessidade de rodízio 

Tendo em vista a quantidade de alunos por turma e o espaço das salas de aula, para garantirmos com 
segurança o distanciamento, trabalharemos com rodízio de alunos (modelo em que o aluno vem à escola em dias 
alternados e, quando em casa, acompanha às aulas on line). 

Trabalharemos dessa forma por tempo indeterminado, enquanto as medidas de distanciamento 
forem necessárias. 

O modelo de revezamento aplicado será o seguinte:  

GRUPOS DIAS EM QUE VIRÃO PRESENCIALMENTE À ESCOLA 

1ª semana 

(06 a 10/07) 

2ª semana 

(13 a 17/07) 

3ª semana 

(20 a 24/07) 

4ª semana 

(27 a 31/07) 

GRUPO A 2ª, 4ª e 6ª  3ª e 5ª  2ª, 4ª e 6ª  3ª e 5ª  

GRUPO B 3ª e 5ª  2ª, 4ª e 6ª  3ª e 5ª  2ª, 4ª e 6ª  



O referido modelo permite que, a cada ciclo de duas semanas, haja um equilíbrio da quantidade de 
aulas presenciais de cada disciplina acompanhada pelos alunos (tendo em vista o horário semanal de aulas). Dessa 
forma, garantimos a eles o mesmo tempo de suporte presencial de cada Professor, evitando prejuízos a respeito de 
suas dificuldades nas disciplinas e conteúdos específicos. 

 

Quanto aos GRUPOS de rodízio 

Os grupos de rodízio foram estabelecidos com base na lista de chamada de cada turma, respeitando 
a ordem alfabética. 

Segue o quadro dos grupos de rodízio da Unidade Adrianópolis: 

TURMA GRUPO A 

Dias presenciais na escola: 

- 1ª semana (06 a 10/07): 2ª, 4ª e 6ª  

- 2ª semana (13 a 17/07): 3ª e 5ª  

- 3ª semana (20 a 24/07): 2ª, 4ª e 6ª   

- 4ª semana (27 a 31/07): 3ª e 5ª 

GRUPO B 

Dias presenciais na escola: 

- 1ª semana (06 a 10/07): 3ª e 5ª 

- 2ª semana (13 a 17/07): 2ª, 4ª e 6ª   

- 3ª semana (20 a 24/07): 3ª e 5ª 

- 4ª semana (27 a 31/07): 2ª, 4ª e 6ª   

MATUTINO 

2.1 AM Alunos de A a Jo Alunos de Uu a Y 

2.1 BM Alunos de A a J Alunos de L a Y 

2.1 CM Alunos de A a Le Alunos de Lo a V 

2.2 AM Alunos de A a Lor Alunos de Lou a Y 

2.2 BM Alunos de A a La Alunos de Le a V 

2.3 AM Alunos de A a Ia Alunos de Is a V 

2.3 BM Alunos de A a J Alunos de L a Y 

2.3 CM Alunos de A a L Alunos de M a Z 

VESPERTINO 

1.9 AT Alunos de A a In Alunos de Is a V 

1.9 BT Alunos de A a Le Alunos de Lu a Y 

1.9 CT Alunos de A a I Alunos de J a V 

1.9 DT Alunos de A a J Alunos de L a V 

2.1 DT Levando em consideração a quantidade de alunos e o distanciamento garantido, não haverá 
rodízio para esta turma, devendo vir presencialmente todos os dias. 

2.2 CT Levando em consideração a quantidade de alunos e o distanciamento garantido, não haverá 
rodízio para esta turma, devendo vir presencialmente todos os dias. 

 

OBS. Solicitamos aos senhores que caso o aluno tenha irmão(s) e eles tenham ficado em grupos 
diferentes (e consequentemente dias diferentes), entre em contato com a Coordenação para ajuste da situação.  

 

Quanto ao ensino híbrido e o modelo remoto 

Quando não estiverem presencialmente na escola, os alunos acompanharão as atividades de forma 
remota, através da transmissão ao vivo das aulas diárias de sua turma (que também serão gravadas e disponibilizadas 
posteriormente) e dos materiais diversos (videoaulas, listas de exercícios, etc), que continuarão sendo gravados e 
disponibilizados através da plataforma. 

Conforme informamos anteriormente, seguindo as orientações dos órgãos competentes para a 
retomada das atividades presenciais e considerando as variadas necessidades que precisaremos atender (a exemplo 
dos alunos participantes de rodízio, do grupo de risco ou impossibilitados de participar presencialmente por qualquer 
motivo, ou ainda, aqueles cujas famílias decidirem pelo não retorno imediato à escola), continuaremos ofertando o 
ensino não presencial (nos ambientes virtuais), em paralelo às aulas presenciais, compondo um formato híbrido, 
alinhado aos planejamentos de ensino. 



Também realizaremos regularmente reforço on line para alunos de 9º ano/EF e 1ª série/EM e plantão 
de dúvidas para 2ª e 3ª séries/EM. 

Salientamos que a 2ª chamada de avaliações continuará sendo presencial e no contraturno de 
estudos do aluno, de acordo com agendamento feito pela Coordenação, garantindo que os grupos de rodízio e 
turmas não se misturem. 

 

Quanto aos protocolos de segurança e prevenção 

Triagem: Desenvolveremos duas ações de triagem das situações de saúde. A temperatura dos alunos 
será aferida diariamente e, em caso de alteração, a família será acionada para que o mesmo fique em casa. Em 
paralelo, enviaremos para atualização semanal o “Formulário de Identificação e Acompanhamento de Alunos e 
Familiares com Síndrome Gripal”, que deverá ser preenchido pelos pais/responsáveis, informando dados relevantes 
sobre a situação de saúde dos alunos e das famílias. Dessa forma, mapearemos situações que inviabilizem os alunos 
de estarem na escola.  

Distanciamento: durante toda a rotina dos alunos será garantido o distanciamento exigido (dentro 
de sala, filas, atividades diversas).  Um trabalho educativo será feito com todos, para que entendam e acolham as 
mudanças necessárias nesse sentido. 

Higienização: estimularemos e monitoraremos a higienização constante das mãos (haverá dispenser 
com álcool em gel dentro das salas de aula e em todas as áreas comuns) e água e sabão, durante toda a rotina, numa 
ação estruturada e guiada pelos professores e pela equipe técnica e de apoio. 

Uso de máscaras: será obrigatório para os alunos no EM. No intuito de estimular o uso e colaborar 
com as famílias nessa logística, a escola oferecerá três máscaras de tecido, que serão entregues a cada aluno no 1º 
dia de aulas presenciais. 

Orientamos que as máscaras sejam de tons neutros e pastéis e sem estampas e personalizações, 
em alinhamento ao regimento interno, no que se refere ao uniforme escolar. 

As máscaras deverão ser trocadas obrigatoriamente após o lanche, numa rotina estruturada e 
acompanhada por nossa equipe, que seguirá as devidas orientações para o correto manuseio desse equipamento. 
Além disso, sempre que sujas ou muito úmidas, também deverão ser trocadas individualmente. Por isso, orientamos 
que os alunos tragam ao menos duas máscaras para troca (uma para momento após o lanche e outra de reserva). 
Elas deverão vir acondicionadas em embalagens plásticas ou de papel e, ao fazer a troca, o aluno deverá guardar a 
máscara suja em saco. 

Também trabalharemos com os alunos e divulgaremos amplamente orientações para correta 
higienização das máscaras. 

Sanitização: todos os ambientes de acesso e uso dos alunos passarão por um processo intensivo de 
limpeza, incluindo maior frequência, uso de produtos sanitizantes, desinfecção de superfícies diversas, a fim de 
garantir a higienização da Escola de forma rotineira. 

Ventilação: manteremos os ambientes sempre arejados, fazendo a abertura de janelas e portas e 
desligando os ares-condicionados, sistematicamente ao longo do dia. Além disso, a limpeza e higienização dos 
aparelhos de ar-condicionado será feita com maior intensidade. 

 

Quanto a outras alterações na rotina 

Lanche: para garantir o monitoramento e distanciamento durante o lanche, faremos um rodízio, 
alternando entre as turmas, dias em que lancharão no pátio interno ou em sala de aula. Também orientaremos os 
alunos que comprem a ficha do lanche antes da entrada e/ou que tragam o lanche de casa, sempre que possível, 
para evitar filas e aglomerações.  

Água: os alunos deverão trazer suas garrafas/squezze de casa. Os bebedouros poderão ser usados 
para encher as garrafas e não como fonte (não poderão beber diretamente nos bebedouros). 

Atendimentos aos Pais e/ou Responsáveis: poderão agendar atendimento via telefone com o 
respectivo Orientador/Coordenador da série de seu filho, ou ainda, solicitar atendimento na recepção da escola e 
aguardar a vez para adentrar e ser atendido. 

 

Reforçamos que nosso plano de reabertura tem como base as referências e boas práticas 
internacionais, além estar em linha às orientações do Dr. João Prats, infectologista (CRM: 155732) que presta 
assessoria técnica para o nosso colégio.  



Por fim, salientamos a importância de nos adaptarmos a essas mudanças e obedecermos às 
orientações que visam à segurança e à saúde de nossa comunidade escolar. Contamos com a colaboração e adesão 
de todos, pois somente assim tais medidas serão eficazes. 

 

Agradecemos a parceria e ficamos à disposição para mais esclarecimentos, através dos nossos canais 
de atendimento: Agenda Edu, WhatsApp (92 99142-9861). A partir do dia 06/07, também voltaremos a tender 
através de nossos telefones em cada unidade.                

 


