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As aulas no formato remoto funcionarão da seguinte maneira:
As aulas presenciais serão transmitidas de forma síncrona pelo aplicativo 
ZOOM para os alunos que optarem pelo formato remoto;
As avaliações serão realizadas no formato on-line através da plataforma 
CPBprova;
É valido É valido ressaltar, que durante o período remoto, foram  realizadas 182.978    
aulas, tendo 3.506.094 respostas enviadas  pelos alunos! O que comprova a  
efetividade desta inovadora proposta de atendimento às famílias da 
Educação Adventista.

FORMATO REMOTO

As aulas presencias irão respeitar o limite de 50% da capacidade da sala de 
aula, conforme as orientações da portaria conjunta SES/SEDUC n� 01/2020. 
Caso o número de alunos interessados no retorno presencial seja superior a 
50%, será implantado o rodízio semanal desta turma, através da elaboração 
de 2 (dois) grupos, onde cada grupo assistirá as aulas uma semana de forma 
presencial e outra forma remota.
 
AsAs salas de aula receberão os devidos equipamentos para a efetivação das 
transmissões; 
As avaliações serão realizadas no formato on-line através da plataforma 
CPBprova;
Os professores farão a transmissão ao vivo (aula síncrona) para os que estão 
na sala e para os que estão em casa simultaneamente, respeitando a carga 
horária das disciplinas, conforme a Matriz Curricular para cada ano/série.
TTanto os que estarão em sala, quanto os que estarão em casa, poderão 
interagir com os professores, sendo que haverá momentos específicos para 
a realização das atividades e explicações adicionais; 

FORMATO PRESENCIAL

As aulas iniciarão no dia 10 de fevereiro de 2021, e acontecerão no modelo 
híbrido: presencial e remoto, obedecendo as orientações governamentais de 
distanciamento e limitado a 50% da capacidade da sala de aula.

Dia 18 de janeiro, realizamos uma pesquisa de intencionalidade para 
identificar quais famílias optaram pelo envio dos alunos para as atividades 
presenciais.

ÉÉ importante destacar, que tal adesão é facultativa e serão respeitados os 
casos dos estudantes que fazem parte do grupo de risco, que possuam 
familiares  que  fazem parte do grupo de risco  ou que optem pelas    
atividades   exclusivamente  remotas, visto que o MEC (Ministério da 
Educação e Cultura)  autorizou a continuidade  deste atendimento  até 
31/12/2021 ou enquanto durar o período da  pandemia.

VOLTA ÀS AULAS 2021



12/02 Reuinão de Pais Ensino Médio
*Será de forma presencial.

11/02 Reunião de Pais 6º ao 9º ano 
*Será de forma presencial.

10/02 Aula normal 
*Das 7h15 às 12h30 e das 13h às 17h25.

6 ano ao ensino médio

12/02 Drive Thur no Estacionamento do 
colégio para conhecer o professor. 
*13h30 às 15h30.

11/02 Reunião de Pais por Zoom 
*Será enviado um e-mail com o link de 
acesso.

10/02 Reunião de Pais presencial 
*Um responsável por aluno.

EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5  ANO

Está chegando a hora! 
Em Breve estaremos 
juntos de novo!

NÃO esqueça de assinar os 
termos de compromissos 
para os pais que optaram 
pelo ensino presencial.

As atividades para os alunos do Contra 
Turno retornarão no dia 22 de fevereiro de 
2021. As atividades serão adaptadas e 
seguirão as orientações governamentais de 
prevenção da COVID-19.

IMPORTANTE:

CONTRATURNO

ENtre em contato com a 
secretaria para atuAlizar 
seus dados de cadastro e fique 
informado.

secretaria.capa@educadventista.org.br 
ou 3086-5050.

FIQUE LIGADO NAS DATAS!


