
 
 

 

RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS  

A experiência rápida, mas bem-sucedida, de retorno às aulas no início do ano letivo, 

promoveu uma reflexão sobre a ampliação do atendimento presencial, utilizando toda a 

estrutura da Universidade. Sendo assim, atenderemos a totalidade de estudantes da 

Escola, sem revezamento entre o grupo A e B. Porém, isso ocorrerá de forma gradual, 

com tranquilidade e segurança para toda a comunidade escolar.  O tempo de aula 

presencial será de 4h, a fim de atender o escalonamento de entrada e saída de estudantes 

e higienização das salas, conforme orientações das legislações vigentes.  

Relembramos que nas sextas-feiras, as aulas do 3° Ciclo de Aprendizagem até o 

Ensino Médio serão somente no ambiente remoto BlackBoard. Dessa forma, todos os 

estudantes e professores do ciclo estarão juntos no ambiente virtual de aprendizagem. 

Assim, além de reforçar o vínculo com os colegas de ciclo, manteremos o 

acompanhamento individualizado do estudante pelo professor-mentor, a customização da 

aprendizagem, o auxílio na organização e realização das propostas, o feedback contínuo, 

a orientação de pesquisa científica. Para a Educação Infantil, 1º e 2º Ciclos de 

Aprendizagem, as aulas serão presenciais de segunda a sexta-feira. 

  As famílias e estudantes que optarem por permanecer no modelo remoto, ou seja, 

não retornarem para as aulas presenciais enquanto perdurar a pandemia, devem 

comprometer-se em acessar diariamente o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

BlackBoard durante o horário de aula, sendo: Educação Infantil e Ensino Fundamental 

das 7h20 às 11h50; 1º (11M) e 2º (21M) Ciclos do Ensino Médio das 9h15 às 12h; 

Terceirão das 7h20 às 11h50; Itinerários Formativos e Cursos Técnicos manhã das 7h20 

às 9h e da tarde das 13h20 às 17h20. O acesso deverá ocorrer no horário de aula para 

realizar os desafios propostos pelos professores e participar das aulas on-line, que serão 

ao vivo com professores dedicados ao grupo que está em casa. Assim, os estudantes terão 

uma experiência com mais qualidade e focada no ambiente virtual de aprendizagem.  

É importante que todas as combinações realizadas sejam rigorosamente cumpridas 

a fim de evitarmos aglomerações e mantermos a segurança e saúde de todos. 

 

 

 

 



 
 

 

ORGANIZAÇÃO DOS CICLOS 

Educação Infantil, 1° e 2° Ciclos do Ensino Fundamental – Câmpus I 

A Educação Infantil, 1° e 2° Ciclos do Ensino Fundamental retornarão às aulas presenciais 

na segunda-feira, dia 03, com todos os estudantes (não haverá revezamento entre grupo A e B). 

Os que optaram por permanecer com aulas remotas, terão aulas diariamente através do 

BlackBoard. 

Educação Infantil e 1° Ciclo do Ensino Fundamental 

• Entrada e saída pelo estacionamento. 

• Horário da aula presencial de segunda a sexta-feira: manhã 7h20 – 11h20; tarde 

13h20 – 17h20. 

• Local: Salas do piso térreo – Câmpus I. 

 

2° Ciclo do Ensino Fundamental 

• Entrada pelo portão de acesso principal de pedestres e saída pelo portão lateral 

em frente à praça. 

• Horário da aula presencial de segunda a sexta-feira: manhã 7h20 – 11h20; tarde 

13h20 – 17h20. 

• Local: Salas do piso térreo – Câmpus I. 

 

3° Ciclo do Ensino Fundamental – Câmpus I 

• Retornarão ao presencial de forma escalonada:  

o semana 03/5 – 06/5: grupo A terão aulas presenciais e grupo B terá aulas 

remotas pelo BlackBoard. 

o semana 10/5 – 12/5: grupo B terá aulas presenciais e grupo A terá aulas 

remotas pelo BlackBoard. 

o semana 17/5 – 20/5: todos os estudantes terão aulas presencias (grupos 

A e B). Os estudantes que optaram por permanecer com aulas remotas, 

terão aulas diariamente através do BlackBoard. 

• Entrada e saída pelo estacionamento. 

• Horário da aula presencial de segunda a quinta-feira 7h50 – 11h50 (sexta-feira 

somente aulas remotas). 

• Local: Salas do 3° andar – Câmpus I. 

 

 



 
 

 

4° Ciclo do Ensino Fundamental – Câmpus I 

• Retornarão de forma escalonada:  

o semana 03/5 – 06/5: grupo A terá aulas presenciais e grupo B terá aulas 

remotas pelo BlackBoard. 

o semana 10/5 – 12/5: grupo B terá aulas presenciais e grupo A terá aulas 

remotas pelo BlackBoard. 

o semana 17/5 – 20/5: grupo A terá aulas presenciais e grupo B terá aulas 

remotas pelo BlackBoard. 

o semana 24/5 – 27/5: todos os estudantes terão aulas presencias (grupos A 

e B). Os estudantes que optaram por permanecer com aulas remotas, terão 

aulas diariamente através do BlackBoard. 

• Entrada pelo portão de acesso principal de pedestres e saída pelo portão lateral em 

frente à praça. 

• Horário da aula presencial de segunda a quinta-feira 7h50 – 11h50 (sexta-feira 

somente aulas remotas). 

• Local: Salas do 2° andar – Câmpus I. 

 

Ensino Médio – Câmpus II  

• Retornarão de forma escalonada para a Formação Geral Básica:  

o semana 03/5 – 06/5: grupo A terá aulas presenciais e grupo B terá aulas 

remotas pelo BlackBoard. 

o semana 10/5 – 12/5: grupo B terá aulas presenciais e grupo A terá aulas 

remotas pelo BlackBoard. 

o semana 17/5 – 20/5: grupo A da 11M, 21M e todos da 21MEX (grupos A 

e B) 

o semana 24/5 – 27/5: grupo B da 11M e todos da 21MEX e 21M (grupos A 

e B) 

o semana 31/5 – 02/6: todos estudantes da 21MEX, 21M e 11M (grupos A e 

B) 

• Entrada pelo Portão 1: Rua Arlindo Pasqualini. 

• Horário de aula presencial de segunda a quinta-feira (sexta-feira somente aulas 

remotas). 

o 1º Ciclo (11M) e 2º Ciclo do Ensino Médio (21M) – das 9h15 às 12h 

o Terceirão (21MEX) – das 7h40 às 11h40 



 
 

 

• Local: Prédio Azul – Câmpus II  

o 1º Ciclo (11M): 2° andar Prédio Azul 

o 2º Ciclo (21M): 3° andar Prédio Azul 

o Terceirão (21MEX): 4° andar Prédio Azul 

 

Itinerários Formativos e Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

• O cronograma com organização das aulas presenciais e remotas será enviado aos 

estudantes pelos professores. 

 

• Local das aulas presenciais:  

o Manhã: Prédio Azul – Câmpus II  

o Tarde: Prédio Rosa – Câmpus II 

o Os estudantes que optaram por permanecer com aulas remotas, terão aulas 

diariamente através do BlackBoard. 

 

• Horário das aulas: 

o Manhã: das 7h20 às 9h  

o Tarde: das 13h20 às 17h20 

 

 

LEMBRETES: 

• Anote o horário de aula, o local de entrada e saída e o número da sala de aula. Ao acessar 

o ambiente escolar, encaminhe-se imediatamente para a sala indicada pelo professor-mentor. 

• Registre se você integra o grupo A ou B e fiquei atento ao cronograma de aulas presenciais 

e remotas para seu grupo. 

• O Termo de Responsabilidade assinado pelos responsáveis, indicando a autorização de 

retorno presencial deve ser entregue para o professor (se você já entregou, desconsidere essa 

informação). 

•  É obrigatório o uso de máscara facial. 

• Traga seu lanche e sua garrafinha de água. 

• Cada estudante deverá trazer o seu material escolar e os materiais de uso pessoal, pois 

não poderão ser compartilhados. 



 
 

 

• Os intervalos serão organizados em horários diferentes, conforme o ciclo de 

aprendizagem e o projeto. Lembrando que precisamos manter o distanciamento entre estudantes 

também nesse momento, além de todas as outras medidas de prevenção da COVID-19.  

• Solicitamos que os pais evitem acessar a Escola. Caso seja necessário, devem conversar 

com o Núcleo de Apoio Pedagógico.  

• As famílias deverão informar imediatamente à Escola e permanecer em ambiente remoto 

caso o estudante apresente sintomas de síndrome gripal, sintomas respiratórios ou tenha contato 

com pessoas sintomáticas.  

• Não será permitida a entrada na Escola de pessoas que apresentarem sintomas gripais.  

 

Para que essa organização funcione e todos os estudantes, professores e colaboradores 

mantenham-se seguros e com saúde, é necessário o cumprimento de todas as medidas de 

prevenção da COVID-19 e, mais importante ainda, que a família e a Escola tenham um canal 

aberto de comunicação. Mais do que nunca, precisamos estreitar a parceria entre famílias e 

Escola!  

 

Contato com o Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) da Escola de Aplicação Feevale  

Telefone: 35847108 E-mail: nap@feevale.br WhatsApp: 35847108  


