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MODALIDADE HÍBRIDA – 21 PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 

 

1) Todos(as) os(as alunos(as) frequentarão, presencialmente, todos os dias da semana? 

 Na primeira semana, 6º ano (EF), 8º ano (EF) e 1º ano (EM) e segunda semana 7º ano (EF), 9º 

ano (EF) 2º ano (EM) e veja material sobre o funcionamento pedagógico. 

As turmas da 3ª série do Ensino Médio terão um esquema próprio a ser divulgado após 

conhecermos um número de alunos (as) que optaram pela modalidade híbrida (presencial e 

remota) 

Para informações do protocolo: ver Guia de Retorno ao Presencial (disponível no site). 

Para informações detalhadas sobre o funcionamento pedagógico da escola: ver proposta de 

Retomada das Atividades (disponível no site e enviada por e-mail). 

 

2) Todos (as) os (as alunos(as) devem chegar e sair no mesmo horário? 

Não. O horário de chegada e saída dos (as) alunos(as) consta do material citado no item 1 

(Logística). Lembramos que, por determinação do Protocolo de Segurança Sanitária não é 

permitida a entrada das famílias na Escola, que continuarão sendo atendidas remotamente. 

 

3) A temperatura será medida, na portaria, todos os dias? Que temperatura será tomada como 

referência para permitir a entrada dos(as) alunos(as)?  
 

Sim. A temperatura de todas as pessoas que entrarem na escola será medida diariamente. A 

temperatura aceitável, estabelecida no Protocolo de Segurança Sanitária (guia de retorno ao 

presencial), é até 37,3°. O(a) aluno(a), que estiver com a temperatura superior, será encaminhado 

à sala de Espera, ficando isolado enquanto entramos em contato com a família para vir buscá-lo 

(a). Ressaltamos que as famílias não devem mandar para a escola os(as) alunos(as) com febre ou 

febris. 

 

4) Todos(as) os(as) alunos(as) farão o intervalo no mesmo horário? Podem sair da sala? 

Os intervalos, como já acontecia no sistema 100% presencial, são em horários diferentes. 

Os(as) alunos(as) podem ir para área comum e cantina onde serão instruídos a manter o 

isolamento e respeitar as sinalizações. 

 

5) O(a) aluno(a) pode(m) levar o lanche de casa? A cantina funcionará? E água? Podem usar o 

bebedouro? 
 

Os(as) alunos(as) podem levar seu próprio lanche. Recomendamos que estejam acondicionados 

em embalagem plástica ou descartável, para que possa ser higienizada. Ou podem comprar o 

lanche na cantina, apenas com uso de cartão. 

Os bebedouros, por determinação do Guia de Retorno ao Presencial, só podem ser usados pra 

encher copos ou garrafas, não pode usar a boca. Solicitamos que os(as) alunos(as)  levem seu 

copo ou squizee, devidamente identificado. 

 

6) Como o(a) aluno(a) deve levar o material escolar (caderno e estojo)? 

No Guia de Retorno Presencial (disponível no site), orientamos que apenas o material escolar 

estritamente necessário seja levado em pasta ou sacola plástica, para que possam ser higienizados 

com álcool líquido por funcionário da Escola na entrada. Não nos responsabilizamos por danos 

que possam ser causados pela higienização em outros materiais que não sejam plásticos. O uso do 

material é pessoal e intransferível. 
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7) O(a) aluno(a) pode levar celular? 

Os(as) alunos(as) devem se responsabilizar pela higienização do seu próprio aparelho celular. O 

uso do celular é pessoal e intransferível e está sujeito às normas previstas no Guia de retorno 

presencial da Família (ver site). 

 

8) Quantas máscaras o(a) aluno(a) pode levar? Podem ser descartáveis? 

O Protocolo recomenda a troca de máscaras de tecido a cada 2 horas. Os(as) alunos(as) devem 

levar recipiente para guardar suas máscara limpas e usadas. Em caso de máscaras descartáveis, 

observar os locais indicados  para descarte. 

 

9) As aulas serão transmitidas para quem não optou pela modalidade híbrida (presencial e 

remota)? Os alunos(as) que estiverem em casa  poderão se comunicar com os professores ? 

As aulas serão transmitidas simultaneamente para os(as) alunos(as) que optaram pela modalidade 

100% remota. 

Sim, Em cada sala, teremos um funcionário de apoio para auxiliar esta comunicação pelo chat ou 

através do aúdio. 

 

10) Haverá aulas presenciais no turno vespertino ou sábado? 

Não. As atividades presenciais só ocorrerão no turno matutino e de segunda a sexta, até posterior 

deliberação. 

 

11) As atividades complementares (vôlei, futsal, violão) serão retomadas na modalidade 

presencial? 
  

 Não, até posterior deliberação. 

 

12) As famílias podem mudar de opção quanto à modalidade preliminarmente escolhida (100% 

remota ou híbrida) para seus(suas)  filhos(as)?  
 

 É direito da família mudar a opção inicialmente escolhida, desde que cumpridos os prazos 

 estabelecidos para tal, por questões operacionais e para garantia do cumprimento do Protocolo 

de Segurança Sanitária. Os prazos estão indicados em correspondência enviada para as famílias. 

 

13) Que medidas serão tomadas se um o(a) aluno(a) manifestar algum sintoma de doença durante 

a manhã na escola? 
 

 Os(a) alunos(a) que relatarem  qualquer sintoma explicitamente relacionado ou não com a 

 Covid 19 será conduzido à sala de espera, onde permanecerá isolado enquanto entramos 

 em contato com a família para vir buscá-los(as).  

 

14) Que canal de comunicação a família deve utilizar para informar à Escola, suspeita de que 

o(a) aluno(a) apresentou sintomas da Covid 19? 
  

 A família deve enviar email para protocolo@colegiooficina.com.br.  

 

15) Que providências serão tomadas, caso a escola seja informada de que algum(a) aluno(a) está 

com suspeita de Covid 19? 

 

 Caso tenhamos comunicação de  casos suspeitos ou  confirmados de contaminação por covid, 

suspenderemos as  aulas de todas as turmas do andar, até descarte da suspeita ou até cumprimento 

dos 14 dias de  afastamento, conforme detalhamento no Guia de Retorno ao Presencial. 

mailto:protocolo@colegiooficina.com.br
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16) As salas estarão com ar condicionado ligado? 

 Não. As salas funcionarão com ventilação natural e ventiladores. 

 

 

 

17) O(a) aluno(a) com comorbidades deve aderir à forma híbrida (presencial e remota)? 

 Solicitamos que as famílias cujos(as) filhos(as) são portadores de comorbidades consultem o 

 profissional de saúde que os(as)acompanha(m), para que emitam relatório liberando a ida do 

 aluno para a modalidade híbrida (presencial e remota).  

 

18) Todos(as) os(as) professores(as) retornarão às salas de aula na forma híbrida (Presencial e 

remota)? 
 

 Os professores que declararem impedimento por problemas de saúde continuarão a ministrar 

 aulas online/remota para alunos que estiveram no presencial.  

 

19) Onde os(as) alunos(as), que  usam transporte escolar, devem aguardar ao término das aulas? 
 

 Na quadra, observando o distanciamento social e as demarcações. Solicitamos às famílias o 

 cumprimento rigoroso dos horários de entrada e saída. 

 

20) Será obrigatório o uso do fardamento escolar? 

 

      Sim, o fardamento será obrigatório, exceto nos de visitação para acolhimento , que ocorrerá na 

semana de  03 a 07 de maio, em horário a ser divulgado. 

 

21) Os serviços de entrega de material , fardamento , recebimento de documentos continuarão 

ocorrendo ? 

 

     Sim, mas apenas no turno vespertino 

 

 

 

 

 

A DIREÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 


