Retomada das aulas presenciais | Aulas híbridas
Natal, 10 de Setembro de 2020.
Prezadas famílias,
Diante do Decreto municipal nº 12.054, de 09 de setembro de 2020, chegou a hora de
recebermos a comunidade escolar em nossa escola. Estamos imensamente felizes com
a oportunidade desse reencontro, mesmo cientes de que a nova rotina exigirá de todos
nós muito empenho e responsabilidade, afinal é um momento histórico, sem
precedentes, que nos leva a uma nova realidade e a essencias mudanças de
comportamento. Mas estamos prontos!
A partir do dia 15/09, iniciaremos o retorno gradual das nossas atividades com a
proposta das aulas híbridas. Para isso, apresentamos o seguinte cronograma geral,
por segmento (o detalhamento será enviado por cada nível de ensino, com
escalonamento por turmas, segunda-feira – 14/09):
●

14/09 - Retorno apenas para funcionários

●

15/09 a 18/09 - Retorno do Ensino Médio e Educação Infantil

●

21/09 a 25/09 - Retorno do Fundamental I e II

A nossa preparação vai além das medidas de segurança já apresentadas: estamos
prontos para retomar as aulas presenciais, mas manteremos as aulas remotas,
respeitando o direito de escolha das famílias que ainda não estão seguras neste
momento. Realizaremos um sistema de rodízio em todas as turmas, de modo que
tenhamos na escola até 50% da totalidade dos nossos estudantes. Com o rodízio, os
demais alunos acompanharão as aulas remotamente.
Diante da rigorosidade do nosso protocolo, antes de voltarmos ao formato presencial, é
imprescindível que nossos funcionários façam a testagem para a Covid-19, objetivando
confirmar que estão saudáveis. Por isso, precisamos dos dias que antecedem o início
dessa retomada gradual.
A retomada está alinhada às normativas do Município de Natal, que liberou as atividades
presenciais, desde que a instituição apresente-se com os protocolos implementados, o
direito de escolha seja assegurado e que cada família que optar pelo retorno
presencial assine um termo de responsabilidade (o documento será enviado
segunda-feira, 14/09, junto ao detalhamento das informações de cada turma).

Nosso planejamento seguirá sujeito a possíveis alterações, tendo em vista novas
orientações que possam ser definidas pelos órgãos competentes. Caso alguma
mudança seja necessária, informaremos imediatamente aos senhores.
Conforme informado anteriormente, uma série de medidas e protocolos de segurança
foram incorporados às nossas rotinas, para garantir a segurança e o bem-estar de todos
nesse momento tão esperado que é o retorno à escola: medidas de triagem,
distanciamento, higiene, sanitização, acolhimento e saúde emocional; além de um
planejamento pedagógico estruturado para o acompanhamento de nossos alunos em
suas necessidades.
Uma série de alterações precisou ser feita na rotina de cada segmento de ensino.
Horários de entrada e saída e rotinas como o lanche, por exemplo, foram ajustados.
Todas essas especificidades serão informadas em comunicados e orientações
que serão enviados para cada segmento separadamente.
Sobre as aulas híbridas
Para atender aos estudantes cujas famílias decidirem pelo não retorno imediato, como
também àqueles que estejam impossibilitados de retornar às atividades presenciais,
seja por motivo de saúde ou devido às respectivas turmas terem entrado em rodízio
(vindo à escola em semanas alternadas), manteremos um formato híbrido de ensino,
no qual, quando não estiverem presencialmente na escola, acompanharão as atividades
de forma remota, através da transmissão ao vivo das aulas diárias de sua turma.
Esse formato se dará para os alunos do Ensino Fundamental ao Ensino Médio.
No caso da Educação Infantil, as interações on-line serão mantidas no formato atual
para os que não estiverem na escola, com envio dos roteiros de estudos (sequência
didática). Esses alunos continuarão recebendo os kits pedagógicos, com materiais que
os auxiliem em casa. As famílias deverão pegar os kits na portaria da escola nos dias e
horários indicados pela coordenação.
É nosso compromisso seguir os protocolos de segurança com disciplina e
responsabilidade.
Agradecemos a confiança e a colaboração e continuamos à disposição para mais
esclarecimentos, por meio dos nossos canais de atendimento.
Atenciosamente,
Equipe CEI.

