
 

FAQ – VOLTA ÀS AULAS (ENSINO HÍBRIDO) 
ENSINO MÉDIO 

 

1) Quando ocorrerá o retorno às aulas?  

R: O retorno às aulas presenciais/híbridas ocorrerá a partir do dia 

10/05. 

 

2) Como ocorrerá esse retorno?  

R: O retorno acontecerá respeitando o limite de alunos 

estabelecido por turma e, sendo necessário, haverá rodízio. 

 

3) Como será feito esse rodízio? 

R: Os alunos que optaram pelo retorno serão divididos por 

grupos que assistirão aulas presenciais semana sim, semana não, 

ou seja, alternando entre o presencial e o on-line. Salvo as 

turmas que a adesão ao retorno foi baixa e, portanto, poderão 

assistir às aulas até o dia 21 de maio presencialmente (duas 

semanas ininterruptas). 

 

4) Há possibilidade de alterar a opção escolhida?  

R: O aluno poderá manifestar às auxiliares de turmas o seu 

desejo de alteração da escolha. Todos os casos serão 

cuidadosamente analisados e as repostas informadas em até 48 

horas. 



 

 

5) Será obrigatório o uso do uniforme do colégio? 

R: Sim. 

 

6) Haverá tolerância para entrada no início da 1ª aula?  

R: Não. O aluno que chegar atrasado será encaminhado para 

uma sala de espera e aguardará pelo 2º horário. 

 

7) Quantas vezes será permitida a entrada no 2º horário?  

R: A entrada no 2º horário será permitida somente UMA vez por 

semana e não pode ultrapassar três semanas consecutivas. 

 

8) Haverá aulas de Educação Física no presencial?  

R: Inicialmente as aulas continuarão no formato on-line. 

 

9) A academia estará em funcionamento? 

R: Nesse primeiro momento não. 

 

10) Como funcionará o horário de acesso à biblioteca? 

R: A biblioteca estará aberta apenas para retirada (empréstimo) 

de livros. 

 

11) A cantina estará em funcionamento?  

R: Sim. Orientamos que a compra de fichas seja feita 

antecipadamente, evitando aglomeração. 

 



12) Como serão os intervalos? 

      R: As turmas serão orientadas a utilizarem diferentes ambiente 

do colégio para desfrutarem dos intervalos. 

 

13) Será permitida a permanência de alunos nas dependências 

do colégio após o término das aulas? 

R: Não. Por medidas de segurança deve-se evitar aglomeração. 

 

14) Como acontecerão as avaliações? 

R: Os alunos que optaram pelas aulas presenciais/híbridas farão 

as provas presencialmente de acordo com os horários, as  datas  

e o mapeamento previamente divulgados no site do colégio. 

 

 

 


