PLANEJAMENTO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS –
Ensino Fundamental - Anos Finais (6° ao 8° Anos)
1. SISTEMA HÍBRIDO DE AULAS
Para o retorno às aulas presenciais, a princípio com 30% da capacidade
física, o Instituto Presbiteriano de Educação (IPE), seguindo a legislação
educacional e notas técnicas vigentes, adotará o sistema híbrido de aulas, com
retorno presencial facultativo. As famílias, alunos e responsáveis, farão a opção
por participar das aulas presenciais no Colégio ou permanecer somente no
regime de aulas não presenciais (online).

O IPE modernizou as salas do Ensino Fundamental. Cada série conta com
uma sala com recursos tecnológicos de alta qualidade (computadores,
câmeras e microfones profissionais), equipadas para a realização de aulas no
formato híbrido de maneira simultânea (presencial e on-line).

Os alunos que optarem por permanecer no regime de aulas não presenciais
(REANP), no ano de 2020, assistirão as aulas seguindo o horário da turma cuja
sala está equipada para transmissão ao vivo (ANEXO 1)
6º ano – 6ºC
7º ano – 7ºB
8ºano – 8ºA

2. HORÁRIO DE AULAS
No retorno às atividades presenciais as aulas do 6°, 7° e 8° Anos do Ensino
Fundamental ocorrerão no horário a seguir:

6° Ano
7° e 8° Anos

Matutino (Híbrido – Presencial e Online)
Entrada
Saída
07h00
12h00
07h00
12h10

3. PLANTÃO PEDAGÓGICO
A Coordenação Pedagógica estará disponível para atendimentos pelos
contatos das coordenadoras Júnia Lacerda - celulares (62) 99621-4188 e Celina
Saraiva (62) 99852-9876

Os professores de cada série/disciplina estarão disponíveis para dúvidas e
atendimento aos alunos de acordo com os canais de comunicação enviados nos
calendários de atividades.
Os pais e responsáveis também poderão agendar previamente reunião online ou presencial (limitada a 1 pessoa por reunião e seguindo os procedimentos
do protocolo de biossegurança) com a Coordenação.

4. PROCESSO AVALIATIVO
O processo de avaliação continuará online, por meio de provas objetivas e
subjetivas, redação e simulados online na plataforma Meu Bernoulli,
conforme o cronograma enviado pelos grupos de transmissão via aplicativo
WhatsApp, atendendo assim às orientações do protocolo de biossegurança com
relação ao uso e circulação de papel impresso dentro do Colégio.
Simultaneamente continuarão as avaliações diagnósticas e atividades de
recuperação paralela.

As tarefas continuarão a serem disponibilizadas pelos grupos de
transmissão via WhatsApp de cada série e pelo Aplicativo do IPE (Software
Escolar Manager).

5. NORMAS DE SEGURANÇA



O Instituto Presbiteriano de Educação tomou todas as medidas necessárias
e recomendadas para o retorno das aulas presenciais.



Os Protocolos de Biossegurança foram implementados em todas as
dependências e rotinas do Colégio.



Com os investimentos em Tecnologias Educacionais e com as nossas
Plataformas atenderemos com cuidado e qualidade a todos os nossos
alunos, tanto nas aulas presenciais como nas aulas online.
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