Caras famílias e estudantes do Ensino Médio,
Esperamos que tenham podido aproveitar a pausa de meio de ano e que
estejam todos bem.
Conforme nosso calendário, o início das aulas do segundo semestre será na
próxima terça-feira, dia 27 de julho. Seguem algumas informações para a
organização de vocês.
1. Na primeira semana, as aulas ocorrerão remotamente de terça a
sexta-feira (verificar informações sobre grade horária nos itens 4 e 5
abaixo).
2. Em agosto, retomaremos atividades presenciais em dois dias na
semana, às terças e quartas-feiras, seguindo o modelo do começo do
ano, como apresentado na reunião com famílias realizada em 28 de
junho:
Terça e Quarta-feira
3ª série presencial (dividida em duas salas - turma 1 e turma 2): frequência
semanal.
3ª série remota: Aulas transmitidas para quem não estiver no presencial.

1ª série presencial: Revezamento semanal entre turma 1 e 2 a depender do
número de inscritos. Horário da 1ª série B.
1ª série remota: Aulas remotas no horário da 1ª série A para quem não estiver
no presencial.

2ª série presencial: Revezamento semanal entre turma 1 e 2 a depender do
número de inscritos. Horário da 2ª série B.
2ª série remota: Aulas remotas no horário da 2ª série A para quem não estiver
no presencial.

Nos demais dias da semana, as turmas seguirão assistindo aulas no ambiente
virtual nas suas respectivas classes, ou seja: 1ªA, 1ªB, 2ªA, 2ªB, 3ª.

As inscrições para comparecimento presencial às terças e quartas-feiras em
agosto devem ser feitas por um responsável até dia 28 de julho, quarta-feira,
pelo formulário.
3. A proposta é que as situações presenciais em agosto permitam a visão
ampla da utilização do espaço escolar com o cumprimento dos
protocolos de segurança, considerando a movimentação diária de
educadores e estudantes, para que ampliemos em setembro, também
incluindo a quinta-feira presencial, como apresentado na reunião com
famílias realizada em 28 de junho:
Terça, Quarta e Quinta-feira
3ª série presencial (dividida em duas salas - turma 1 e turma 2): frequência
semanal.
3ª série remota: Aulas transmitidas para quem não estiver no presencial.

1ª série presencial: Uma turma, podendo estar dividida em duas salas na
escola, em um mesmo horário.
Pode haver necessidade de revezamento semanal no presencial a depender
da adesão.
1ª série remota: Aulas por videoconferência.

2ª série presencial: Uma turma, podendo estar dividida em duas salas na
escola, em um mesmo horário.
Pode haver necessidade de revezamento semanal no presencial a depender
da adesão.
2ª série remota: Aulas por videoconferência.

As inscrições para comparecimento presencial em setembro serão realizadas
em formulário específico a ser enviado posteriormente.
4. No segundo semestre haverá alteração no horário de aulas das terças e
quintas-feiras para as três séries (apenas na sequência das aulas, sem
alteração de disciplinas das quais há aulas nesses dias). Para a 3ª série,
haverá alteração também às segundas-feiras (troca entre Química e

Orientação Educacional, entre segunda e quinta-feira), conforme
atualizado no site. Nos murais das salas de aula das três séries na
plataforma o horário estará publicado com os respectivos links.
5. No primeiro dia de aulas do semestre, terça-feira, 27/07, teremos
horário especial para 1ª e 2ª séries, visando a contemplar Orientação
Educacional e demandas de organização para o início do trabalho no
semestre. Nos murais das salas de aula na plataforma o horário estará
publicado com os respectivos links.
6. Projetos e atividades específicas previstas em nosso currículo exigem
que estudantes e educadores trabalhem em conjunto, o que inviabiliza
que os envolvidos estejam divididos entre presencial e remoto. Dessa
forma, antecipamos que, nas datas que seguem abaixo, não haverá
atividades presenciais para as três séries do Ensino Médio*:
Datas
11-12-13 de agosto

01-02 de setembro

Atividades
Projeto Interdisciplinar da 1ª série
(7 monitores da 3ª série)
Dias de Informação Profissional –
1ª a 3ª série

29-30 de setembro e 01 de outubro Projeto Interdisciplinar da 2ª série
(datas a confirmar)
25-26 de outubro

(7 monitores da 3ª série)
Apresentação de Monografias – 1ª
a 3ª série, familiares e convidados

Obs. – outras datas podem ser necessárias e serão comunicadas
previamente
*exceto 3ª série, dias 11 e 12 de agosto, quarta e quinta-feira: Simulado de ENEM –
presencial.

Que tenhamos um ótimo semestre de trabalho!
Abraços nossos.
Coordenação do Ensino Médio

