Volta às aulas

2021

Tendo em vista a aproximação do final do ano letivo 2020 e levando em
conta a situação atual, estamos confiantes em que no mês de janeiro, poderemos
reiniciar as nossas atividades, ainda que de forma híbrida, com a opção de assistir
às aulas de forma presencial ou on-line.
Todos os cuidados serão tomados e tudo está sendo planejado para que
possamos dar um acolhimento tranquilo aos nossos alunos e fazer um
diagnóstico do ano de 2020, o que será de extrema importância para dar
sequência ao processo educacional.
O retorno das aulas presenciais para os alunos das terceiras séries do
Ensino Médio, neste momento, está possibilitando testar as nossas regras e, se
necessário, promover ajustes.
Antecipamos, agora, as datas de retorno previstas e algumas medidas que
serão aplicadas na ocasião da nossa volta às aulas 2021, para o possibilidade de
aulas presenciais e remotas, desde que as autoridades governamentais já tenham
autorizado o retorno das demais turmas da Educação Básica.

Previsão de datas para o retorno

• Revisão ENEM para alunos das 3ª séries 2020 e 2ª e 3ª séries 2021
• Acolhimento e diagnóstico de aprendizagem para todos os alunos do Ensino Médio 2021

Protocolos Sanitários
Para o retorno às nossas aulas presenciais, criamos um protocolo de
normas sanitárias próprio, com a parceria de uma equipe multiprofissional do
Hospital Primavera e que segue as normas publicadas pelas autoridades e órgãos
competentes.

Matrícula

on-line

Efetuada
com sucesso

Para evitar aglomerações no espaço da escola, o responsável contratual do
aluno terá a possibilidade de fazer a matrícula para 2021 de forma totalmente online, sem precisar sair de casa.
Todas as explicações necessárias foram preparadas pelo Setor de TI que
estará à disposição para dirimir quaisquer dúvidas através do whatsapp, pelo
número 98129-0910. Em breve, serão enviadas as instruções necessárias para
acesso ao sistema.

Queremos chamar a atenção de todos para o calendário de matrícula, que
acontecerá no período de 30 de novembro a 18 de dezembro. Em 2021, devido à
necessidade de organizar as turmas levando-se em conta regras de
distanciamento físico, teremos que organizar o calendário de aulas com mais
antecedência. Portanto, alertamos que, após a data final do período de
matrículas, não será possível a garantia de vagas, pois teremos que obedecer a
um número máximo de alunos por sala.

Material SFB on-line
Para uma maior facilidade e sempre procurando evitar aglomerações, o
material didático do Sistema Farias Brito somente será comercializado, em 2021,
de forma totalmente on-line.

Além da facilidade, houve uma manutenção de valores e, em alguns
segmentos, até uma pequena redução.
A forma de utilização da Plataforma de Pagamentos SFB será explicada
posteriormente.

Turmas e
Horários
2021

Enquanto estiverem sendo adotadas medidas restritivas com relação ao
distanciamento físico, haverá a opção das aulas on-line, para aqueles que ainda
não se sentirem seguros em vir até a escola. Por isso criamos uma forma de
organização das turmas que permite as duas possibilidades de aulas.
Inicialmente, os alunos matriculados, na respectiva série, serão divididos
em um número de turmas de acordo com a capacidade das salas, levando-se em
conta o distanciamento sugerido. Em seguida será feita uma listagem com
numeração.

Na primeira semana, a aula presencial será liberada para a primeira
metade da turma; na outra semana, para a outra metade. Para os alunos que não
estiverem nas aulas presenciais haverá uma turma com horário totalmente online.

DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS
1ª semana

Turmas presenciais
Grupo 1

2ª semana

Grupo 2

Grupo 1 – 50% presenciais

Turma on-line
Grupo 2 + alunos que optaram
somente pelas aulas on-line
Grupo 1 + alunos que optaram
somente pelas aulas on-line

Grupo 2 – outros 50% Presenciais

Horário das aulas
Será adotado um horário especial de forma a manter o máximo
distanciamento possível nos horários de entrada/saída e nos intervalos das aulas.

Exemplo:

Horários da tarde ou do sábado poderão, eventualmente,
ser usados para atividades on-line

