
 
 

                 CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA 
Educando para o pensar 

 

Desenvolvimento Sustentável: o presente do nosso futuro 
 
Prezadas famílias,  
 
Conforme informado, o plano de retomada das aulas presenciais do CEI será realizado por meio do                
formato híbrido, com aulas presenciais e remotas, simultaneamente. Ressaltamos que as           
sequências didáticas das aulas ministradas serão disponibilizadas no AVA. A logística será de             
retorno gradual por série e com rodízio de grupos por turma. A turma 2.3 CM da 3ª série estará                   
autorizada a voltar presencialmente a partir do dia 15 de setembro, de acordo com o quadro a seguir. 
 
Atenção para o funcionamento da nova rotina: 
 
● A turma 2.3 CM da 3ª série será dividida em GRUPO A e GRUPO B, sendo cada grupo composto                   

por estes alunos: 
 

GRUPO A 
De 15 a 18/09 

GRUPO B 
De 21 a 25/09 

Aécio Pinheiro Fernandes Filho Ádria Caroline Barbosa Rodrigues 

Arthur Barbosa Barcellos Chaves Amanda Lima Oliveira 

David Soares Marinho Anna Júlia de Melo Brandão 

Guilherme Kahlil Fonsêca Dantas Gabriel Delgado Silva de Paula 

Leonardo Cabral dos Santos Giovana Medeiros de Oliveira Pinto 

Luís Felipe Bezerra de Araújo Iago Araújo de Alencar e Silva 

Luiz Eduardo Fonseca Britto Itália Amaral de Almeida 

Luiz Eduardo Monte Nunes Bezerra Luís Rodrigo Procópio Andrada 

Luiz Miguel Bezerra Lourenço de Farias Maria Augusta Melo de França 

Matheus Rocha Pereira Madruga Pinheiro Maria Clara de Barros Tronca 

Pedro Camelo Bezerra Fernandes Maria Clara Guedes Queiroz de Lira 

Samuel Souza Bezerra Maria Eduarda Aquino Ramos 

Tiago Tavares Santos Barbosa Felipe Mariana Pessoa Vidal 

Túlio Pinheiro Braga Sales Pedro Almeida Brunet de Sá 

- Raphael Augusto Coelho Lopes 

- Rebeca Furtado de Athayde Caminha 

 
Obs.: em azul, sinalizamos os alunos que as famílias optaram, até o momento, pela aula presencial. 



 
● Os alunos do GRUPO A poderão assistir às aulas presencialmente durante toda a semana que               

se inicia no dia 15/09. Enquanto o GRUPO A está na Escola, o GRUPO B assistirá às mesmas                  
aulas de casa, em tempo real.  
 

● Na semana seguinte, os grupos se invertem: O GRUPO B (21 a 25/09) estará na Escola e o                  
GRUPO A em casa. Esse rodízio por semana será mantido até o final do ano letivo, considerando                 
que precisaremos continuar com as medidas de distanciamento social. 
 

● Independentemente a qual grupo pertença, caso o aluno apresente comorbidades (que o            
insira nos grupos de risco), ele não poderá voltar presencialmente, enquanto não for autorizado              
pelo médico da família. 

 
● Independentemente a qual grupo pertença, se a família do aluno não se sentir confortável em               

enviá-lo para a Escola na semana permitida, ele poderá continuar assistindo às aulas             
remotamente, pelo tempo que for de escolha dessa família. Para as famílias que optarem pela               
aula presencial, será obrigatória a apresentação da DECLARAÇÃO DE SAÚDE (modelo em            
anexo), todo início de semana. 

 
● No dia em que a família, que inicialmente optou por manter o aluno apenas em aulas remotas,                 

decidir pelo retorno presencial, deverá comunicar à Coordenação Pedagógica até a quinta-feira da             
semana anterior e seguir, obrigatoriamente, as orientações recebidas. 
 

● Os alunos da turma 2.3 CM da 3ª série deverão entrar na Escola somente pela portaria III (Av.                  
Nascimento de Castro) a partir de 6h30. Todos passarão pela medição de temperatura e              
deverão estar usando máscara. 
 

● As catracas de acesso ao prédio III estarão permanentemente abertas, evitando a possibilidade             
de aglomeração. 

 
● Os espaços de circulação (corredores, pátio, escadas e rampas) estão sinalizados de acordo com              

o piso e ano de ensino (ver páginas 06 a 08 do Guia de Rotina CEI). 
 
● Ao acessarem a Escola, os alunos devem estar atentos às orientações de circulação. Todos os               

espaços estão sinalizados com setas indicando o fluxo a ser seguido em momentos que              
circularem pelas dependências da Instituição. 

 
● 9º ano e 1ª série utilizarão a escada de acesso do lado esquerdo. 
 
● 2ª e 3ª séries utilizarão a escada de acesso do lado direito (próximo ao elevador). 

 
● Uso de elevador, exclusivamente, para pessoas com necessidades especiais (e seus           

acompanhantes). 
 
● Visando ao cumprimento dos protocolos, não será permitido aos alunos que permaneçam em             

ambiente escolar fora dos horários em que estejam em aula. 
 
 
INTERVALO 
 
● Buscando cumprir as orientações de distanciamento e segurança, o intervalo das turmas do             

Ensino Médio será organizado com saídas alternadas (diferença de 10 minutos entre os pisos e               
turmas) e organização diferenciada aos alunos que adquiriram o lanche antecipadamente*. 
 



● Os alunos que não utilizarão o serviço da cantina devem cumprir o horário de intervalo em sala de                  
aula. 

● Reforçamos que a compra de lanche e almoço deverá ser realizada antecipadamente, via             
aplicativo de celular, não sendo aceito pagamento na própria Escola. Demais informações estão             
discriminadas no Guia de Rotina (página 11), além do comunicado específico que será enviado              
posteriormente. 

 

                      HORÁRIO DE INTERVALO DAS 10h05 ÀS 10h45 

            HORÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS QUE UTILIZARÃO O SERVIÇO DA CANTINA 

1ª SÉRIE 10h15 às 10h25 (10 min) 

2ª SÉRIE 10h25 às 10h35 (10 min) 

3ª SÉRIE 10h35 às 10h45 (10 min) 
*Os alunos devem aguardar a orientação da Coordenação ou do professor do horário. 
 
MOMENTO DA SAÍDA 
 

● Alunos que possuem saída liberada e saem sozinhos devem seguir orientações da            
Coordenação, com liberação inicial às 12h50, e intercalada com 5 minutos de diferença. 
● Alunos que não possuem saída liberada devem aguardar em sala, sendo autorizados pela             
Coordenação à medida que as famílias informarem a chegada. 
● As saídas devem ocorrer pelo portão III (Av. Nascimento de Castro), exclusivamente.  
● A equipe de inspetores e a Coordenação estarão envolvidas durante o momento de             
liberações de saída para orientações e monitoramento do cumprimento dos protocolos. 

 
FARDAMENTO 
 

● Os alunos deverão assistir às aulas presenciais com o fardamento completo. Liberaremos            
outros modelos de moletom e calça (preferencialmente jeans em tons escuros para situações             
justificadas à Coordenação), excepcionalmente nesse período de pandemia, considerando que,          
após uso na Escola, deverão ser lavados imediatamente.  

 
● No primeiro dia de aula presencial de cada grupo, os alunos passarão por orientações              
quanto às rotas de sinalização e às medidas de segurança adotadas pela Escola. 

 
● No primeiro dia de aula presencial, os alunos deverão trazer máscaras de casa (no mínimo               
duas), pois receberão um kit personalizado da Escola para uso posterior. 
 
● É necessário lembrar que é importante o aluno ter um local específico para alocar as               
máscaras já utilizadas, em caso de serem reutilizáveis. 

 
● Todos os alunos deverão levar suas garrafas de água para a Escola, todos os dias. Os                
bebedouros estarão liberados apenas para reabastecimento das garrafas.  

 
 
FUNCIONAMENTO DAS AULAS OPCIONAIS, OFICINAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL,        
LABORATÓRIOS E ESPORTE 
 

● As atividades opcionais (Aplicação de Conteúdo, Demasiadamente Humanas, Curso         
Avançado, Atendimento Individualizado, Monitoria, Aulas Preparatórias para Vestibulares e Aulas          
para Olimpíadas) continuarão acontecendo remotamente. O retorno híbrido a essas atividades           
será informado antecipadamente. 



 
● As aulas do Esporte retornarão na semana de 05/10. 

 
Reforçamos a importância de todos, alunos e familiares, terem conhecimento do plano de retomada que               
está sendo adotado pelo CEI, lendo e relendo nossos documentos quantas vezes forem necessárias.              
Colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas e ressaltamos que o atendimento aos familiares             
continuará on-line, pois não será permitida a circulação dos pais na Escola. 
 
 
Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica.   

 


