
 

 

   

 

  

Srs. Responsáveis e alunos, 
 
Estamos prontos para 2021! As famílias poderão optar pelo ensino presencial ou remoto. Agradecemos todo apoio e 
parceria que tivemos. 
 
O Colégio e Curso Geração 2000 vem realizando um grande investimento tecnológico, principalmente em toda rede 
de internet, para que as aulas ministradas em sala de aula possam ser transmitidas simultaneamente aos alunos que 
optarem pelo ensino remoto. Assim, respeitaremos a opção de cada familia, sem comprometer a qualidade de 
ensino. 
 
Os alunos que optarem pelo ensino presencial deverão cumprir todos os protocolos sanitários, tais como: 
distanciamento social (1,5 a 2,00 metros), aferição de temperatura, uso de máscara, utilização de garrafas de água, 
não compartilhamento dos objetos, respeito as etiquetas respiratórias, etc. 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Ensino presencial: 

 As aulas serão diariamente. 
 
Ensino remoto: 

 Os alunos entrarão por meio da plataforma Iônica e irão acessar a aula virtual que estará no mural de cada 
disciplina. 

 Semanalmente, será disponibilizada a impressão de materiais para os pais retirarem na escola, se houver. 
 
ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO  

 
Ensino presencial: 
 

  Será respeitada a capacidade máxima de alunos por sala, a fim de manter o distanciamento social. Sendo assim, 
poderá haver rodízio semanal de alunos, se necessário. (Em breve divulgaremos a listagem). 

 Exemplificando:  
A turma possui 20 alunos e realizaremos o rodízio semanal com 5 alunos de forma remota. Mas manteremos, 
sempre, 15 alunos presencialmente. A divisão será de acordo com a lista de chamada. Desta forma todos os alunos 
terão somente uma semana de ensino remoto no mês. 
 

Opção de 
ensino Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Presencial 
15 alunos Os demais alunos 

Remoto 
5 alunos 

Do número 1 ao 5 Do número 6 ao 10 Do número 11 ao 15 Do número 16 ao 20 

 
Além de respeitarmos essa disposição, buscaremos sempre manter a ventilação com circulação de ar aberta. 
 
Ensino remoto: 

 As aulas serão ministradas simultaneamente com as aulas presenciais, os alunos entrarão por meio da 
plataforma Iônica. 
 
Uma vez que a imprevisibilidade instaurada pela pandemia nos impede de realizar planos a longo prazo, até que 
tenhamos toda a população vacinada, estaremos reformulando nossas ações mensalmente. 
 
Fiquem atentos! Em breve enviaremos os protocolos sanitários que serão realizados em nossa escola. 

 
 
Juntos somos + fortes, unidos somos imbatíveis! 

 

 


