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ENSINO HÍBRIDO 

 

• O ensino híbrido  permite aplicar os 

benefícios da tecnologia em sala de aula. 

Neste modelo, o estudante tem acesso a 

aulas presenciais e online. 

• Foco no processo de aprendizagem . 
 

 
 



ORGANIZAÇÃO 

Ano letivo em 2021: 

 

Ensino presencial e remoto (síncrono e assíncrono), com estratégias de alternância entre os 

grupos, de forma a atender:  

  

 Escalonamento – atividades presenciais limitadas a até 50% das matrículas ativas 

por turno de atendimento (Portaria Conjunta SES/SED/DCSC nº 983/2020, de 

15/12/2020).  

  Às necessidades e interesses de todos os alunos, tanto os que optarem por vir nas 

aulas presenciais, como os que optarem ou precisarem ficar em casa, com 

transmissão online (simultânea) e atividades assíncronas programadas.  



ESTRUTURAÇÃO DO RETORNO 

 08/02 – início do ano letivo, com atividades remotas de Avaliação Diagnóstica, 

Recuperação de Conteúdo e Treinamento para uso dos protocolos sanitários quando  no 

ambiente presencial.  

 

 18/02 – início das aulas presenciais escalonadas nas dependências da escola, para todas as 

etapas de ensino. Essa data mantém coerência com a prevista pela Secretaria de Estado da 

Educação.  A partir desse momento as turmas estarão divididas para participação nas aulas 

presenciais. 

 



Turmas/Séries: 

Serão divididas em dois grupos. 

 

Semana 1 

Grupo 1 – aula presencial. 

Grupo 2 – aula remota.  

Semana 2 

Grupo 1 – aula remota. 

Grupo 2 – aula presencial.  

Os conteúdos seguirão o ementário presente no plano de ensino. 

ESTRUTURAÇÃO DO RETORNO 



ESTRUTURAÇÃO DO RETORNO 

De acordo com o decreto Nº 1.003, as atividades 

presenciais nas escolas ficam limitadas a até 50% 

das matrículas ativas por turno para a matriz de 

risco gravíssima. 

Número de mesas e cadeiras por sala: até 20. 

Distanciamento entre os alunos: 1,5 metros. 

Circulação entre as mesas: 80 cm. 

 Escolinhas: estão suspensas. 



1,5 metros 

CUIDADOS PARA O REINÍCIO DAS AULAS 

Mobiliário organizado com pelo menos 1,5 metros de distância uns dos outros 



Horários – aulas presenciais 
 

 

EF1: 1ºs, 2ºs e 3ºs anos 

Entrada: 13h20mim 

Saída: 17h45min 

  

Horário Atividade 

13h 20min – 14h 10min Aula 1 

14h 10min – 15h  Aula 2 

15h – 15h 15 min Recreio 

15h 15 min– 16h 05min Aula 3 

16h 05min – 16h 55 min Aula 4 

16h 55 min– 17h 45min Aula 5 

EF1: 4ºs e 5ºs anos 

Entrada: 13h30min 

Saída: 17h55  

Horário Atividade 

13h 30min – 14h 20min Aula 1 

14h 20min – 15h 10min Aula 2 

15h 10min – 16h 00min Aula 3 

16h 00min – 16h 15min Recreio 

16h 15min– 17h 05 min Aula 4 

17h 05 min – 17h 55min Aula 5 



CUIDADOS PARA O REINÍCIO DAS AULAS  
ESCOLA 

 
 Higienização e ventilação dos ambientes.  

 Limpeza das salas de aula nas trocas de turno. 

 Redução da quantidade de materiais disponíveis nas salas. 

 Os bebedouros estarão desligados (Utilização  de copos e garrafas de água 

individuais). 

 Higienização na troca de usuário na utilização de computadores, tablets , 

equipamentos, instrumentos e materiais didáticos empregados em atividades. 

 

 



CUIDADOS PARA O REINÍCIO DAS AULAS 
ESCOLA 

 
 Suspensão das escolinhas e atividades extras. 

 
 Os horários de atividades do CAU  terão, no máximo, 50 % dos alunos. 

 
 Treinamento de toda a comunidade acadêmica. 

 
 Aferição  da temperatura de todos no início das atividades (máxima permitida 

37,5°C). 
 

 Uso de máscaras obrigatório durante todo o tempo dentro do campus. Ter no 
mínimo duas máscaras  para troca durante o período de aulas. 

 

 



CUIDADOS PARA O REINÍCIO DAS AULAS 
ESTUDANTE 

 Utilização de materiais individuais. 

 Higienização regular das  mãos e objetos  com álcool 70%.   

 NÃO  compartilhamento de equipamentos e materiais didáticos. 

 NÃO  cumprimentar as pessoas  com aperto de mãos, abraços e beijos. 

 Não compartilhar alimentos e utensílios (copos, talheres, pratos, geladeira, etc.;).  

 Usar  calçados fechados. 



CUIDADOS PARA O REINÍCIO DAS AULAS 
ESTUDANTE 

 Chegar no horário indicado e permanecer nas salas, seguindo sua programação 

acadêmica. 

 Respeitar a distância, conforme organização do espaço. 

 Não permanecer no campus após o término da aula. 

 Seguir as demais orientações específicas respectivas de seu nível de ensino.  

 Higienização  antes e após as aulas no CAU.  



CUIDADOS PARA O REINÍCIO DAS AULAS 
FAMILIA 

 Manter os filhos e filhas em quarentena de 14 dias ao viajarem para locais de 

risco/contaminação antes de retornarem as aulas presenciais. 

 Evitar  entrar no CAU. Se necessário, realizar agendamento prévio. 

 Identificar as máscaras com nome e turma dos(as) estudantes. 

 Manter em dia as vacinas que previnem doenças respiratórias. 

 Impedir que os filhos e filhas tragam objetos desnecessários e evitar o uso de 

adornos/ acessórios).  



CUIDADOS PARA O REINÍCIO DAS AULAS 
FAMILIA 

 Encaminhar os(as) estudantes sempre com roupas limpas. 

 Higienizar roupas e calçados, bem como demais objetos utilizados no CAU. 

 Cumprir rigorosamente os horários de entrada e saída dos alunos para evitar 

aglomerações. 

 Manter o CAU informado sobre as questões de saúde. 



CUIDADOS PARA O REINÍCIO DAS AULAS 
FAMILIA 

 Preparar o lanche para os alunos, caso não seja possível, comprar fichas para que os 

estudantes retirem na cantina  (Ed. Infantil e 1º ano o lanche adquirido na Torteria 

Seára, será  entregue na sala de aula). 

 Acessar o site do CAU para todas as orientações. 

 Para dúvidas e informações, utilizar o canal de atendimento por telefone  - 3341-

7957.  
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PREVENÇÃO 

CONTÁGIO 

SINTOMAS 

Prevenção: 



Organização 

Retorno 

Atividades 
Atividades presenciais 
e remotas simultâneas 

Calendário 
Atividades presenciais e 
remotas 22 de fevereiro 

Localização 
1ºs, 2ºs e 3ºs anos 
Setor C4 
2º e 3º piso 
 
4ºs e 5ºs anos 
Setor C3  
2º piso 

Aulas 
Atividades de mentoria 
com grupos pequenos 2º 
ao 5º ano 
1 vez por semana 
Período matutino 


