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  Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2020. 

COMUNICADO SOBRE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 

#BACK2EVEREST 

 
Prezados Responsáveis do 5º ano do Ensino Fundamental, 

Esperamos que todos estejam bem. 

É com grande alegria que informamos que nossas aulas presenciais retornarão no dia 8              
de outubro, conforme autorização legal.  

A prioridade nesse momento é oferecer segurança a todos: alunos, familiares e            
funcionários. Conforme informado anteriormente, a escola está seguindo os critérios do protocolo            
“Regras de Ouro” da Prefeitura do Rio de Janeiro. Lembramos que todas as orientações foram               
divulgadas no dia 11 de setembro através de um link criado especialmente para este fim:               
https://www.colegioeverest.com.br/back2everest/. Seguem, contudo, algumas das principais      
regras para ciência das famílias. 

● Os alunos e funcionários que apresentarem temperatura igual ou superior a 37,5ºC não             
terão autorização para ingressar no colégio.  

● Em todos os ambientes do colégio será respeitado o distanciamento social. 

● O tempo de permanência no colégio será de 3 horas. Continuaremos oferecendo            
atividades online para complementação do trabalho presencial.  

● A utilização da máscara será obrigatória para adultos e crianças durante a permanência no              
espaço escolar. As crianças deverão trazer 3 máscaras e dois saquinhos: um para             
máscaras limpas e outro para colocar as utilizadas. Orientamos que as máscaras estejam             
identificadas com o nome do aluno. Contamos com a ajuda dos responsáveis para que as               
máscaras dos alunos não tenham temática como armas, imagens agressivas etc. 

● Seguem informações acerca do trabalho de ensino híbrido e dos materiais necessários. 

● Segue, anexo, o quadro de horários da turma de seu filho(a). Pedimos especial atenção              
aos horários de entrada e saída das turmas, a fim de garantir a aplicação dos protocolos                
de segurança.  

● Com o retorno de nossas aulas presenciais, informamos que o PLAYTIME online está             
cancelado a partir do dia 5 de outubro 

 

 

 

https://www.colegioeverest.com.br/back2everest/
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Meu filho voltará ao colégio imediatamente! Como se dará o ensino híbrido? 

 
● O ensino híbrido é uma metodologia que mescla atividades presenciais e remotas. Ou             

seja, os alunos terão atividades presenciais no colégio, mas continuarão realizando tarefas            
em casa, através da plataforma Google Classroom. 

● Presencialmente terão aulas de todas as disciplinas, com tempo reduzido. Remotamente,           
não terão mais aulas ao vivo, apenas postagens de atividades.  

● Veja no quadro abaixo a periodicidade das postagens por disciplinas. 

Disciplina Periodicidade das postagens de tarefas 

Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia,  
Língua Inglesa, Ciências e Virtudes  

Semanal 

Música e Formação Católica Mensal 

Educação Física e Artes Não haverá postagens 

 

Quais materiais devo enviar para o colégio? 
 

● Como não é recomendada a utilização de materiais coletivos neste momento, pedimos que             
todos os alunos tragam diariamente em suas mochilas: 
➔ 1 estojo contendo: lápis nº 2, borracha, apontador (de preferência com depósito,            

para se evitar a ida à lixeira da sala), marca texto amarelo, cola bastão, tesoura               
escolar com pontas arredondadas e 1 régua. 

➔ 1 estojo para trabalhos artísticos contendo: lápis de cor, canetinhas e giz de cera.  
➔ 1 caderno para desenho livre (opcional). 
➔ 1 livro de literatura a escolha do aluno (opcional) 

 
● Quanto aos materiais didáticos, pedimos que os enviem ao colégio diariamente conforme            

quadro abaixo: 

5º ano A manhã  1

Segunda-feira Livro de caderno de História; livro e caderno de Geografia; livro de Música  

Terça-feira Shake Up Science (Student and Workbook); Science NB; Grammar NB 

Quarta-feira Livro e caderno de Português; livro e caderno de Matemática; livro de Educação Financeira; régua 

Quinta-feira  Livro e caderno de Matemática; livro de Educação Financeira; régua; Reading Street 5.2, Grammar 
NB, Spelling NB, Reader (The Mysterious Island) 

1 Veja a turma do seu filho(a) adiante no comunicado. 
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Sexta-feira Reading Street 5.2, Grammar NB, Spelling NB, Reader (The Mysterious Island); livro de Form Católica 

 
 

5º ano B manhã  2

Segunda-feira Livro de caderno de História; livro e caderno de Geografia; livro de Música  

Terça-feira Livro e caderno de Português; livro e caderno de Matemática; livro de Educação Financeira; régua 

Quarta-feira Shake Up Science (Student and Workbook); Science NB; Grammar NB 

Quinta-feira  Livro e caderno de Matemática; livro de Educação Financeira; régua; Reading Street 5.2, Grammar 
NB, Spelling NB, Reader (The Mysterious Island) 

Sexta-feira Reading Street 5.2, Grammar NB, Spelling NB, Reader (The Mysterious Island); livro de Form 
Católica 

 
 

● Lembramos que todos os materiais dos alunos devem estar identificados com seu nome             
completo.  

● Não é necessário enviar agenda ao colégio. As tarefas para casa serão postadas nas salas               
de aula Google e os recados das famílias ou da escola devem continuar sendo enviados               
através dos emails da Coordenação. Desta forma, evitamos a necessidade do manuseio            
deste material por diferentes profissionais.  

● Não é necessário o envio de necessaire, uma vez que os alunos não terão rotina de                
almoço no colégio. 

 
 
 

Tenho mais algumas dúvidas. Os alunos vão fazer fila na quadra no horário da              
entrada? Haverá play? Como será a alimentação? Haverá aula de Educação Física?            
Atividades extracurriculares? Qual uniforme meu filho deve usar?  

 
● Tanto a rotina de entrada, como a rotina de saída, acontecerá em sala de aula por turmas                 

para evitarmos aglomeração de alunos e funcionários.  

● Não haverá momento de play livre. Planejamos 1 encontro semanal de 30 minutos de              
atividades guiadas pela Equipe de Disciplina na área externa. No quadro de horários, está              
sinalizado como Playtime. Nestes encontros, todas as regras de segurança serão           
respeitadas (como uso de máscaras, distanciamento mínimo e não compartilhamento de           
materiais). 

2 Veja a turma do seu filho(a) adiante no comunicado. 
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● Não teremos almoço no horário escolar. O lanche será servido em sala de aula e haverá                
higienização deste espaço.  

● Os alunos devem trazer seu lanche de casa. Não será servido lanche pela empresa It’s               
Cool neste momento. Havendo mudança neste cenário, informaremos às famílias.  

● As aulas de Educação Física terão 1 encontro semanal e acontecerão nas quadras. Nestes              
encontros, todas as regras de segurança serão respeitadas (como uso de máscaras,            
distanciamento mínimo e não compartilhamento de materiais). 

● As atividades extracurriculares continuarão acontecendo de maneira remota. 

● A recomendação é a lavagem do uniforme diariamente. Buscando facilitar a rotina das             
famílias, está autorizada a participação nas aulas presenciais utilizando-se qualquer um           
dos uniformes (esportivo ou social), desde que completos (sem misturas de peças entre             
diferentes uniformes), em qualquer dia da semana. Vale a ressalva de que no dia da aula                
de Educação Física, os alunos devem vestir o uniforme esportivo.  

● Para saber o dia da aula de Educação Física, veja quadros de horários mais adiante no                
comunicado.  

● No caso de outras dúvidas não listadas aqui, favor procurar diretamente a Coordenação do              
segmento.  
 
 
Qual o horário do meu filho? 
 

● Buscando atender às necessidades das famílias em relação ao horário das atividades            
presenciais, a pesquisa de preferência foi enviada. Esclarecemos que organizamos os           
turnos por ordem de envio das respostas. Portanto, alguns alunos podem ter sido alocados              
em turnos não selecionados por seus responsáveis. Contamos com a compreensão de            
todos. 

● Segue divisão dos grupos por turmas (com lista de alunos confirmados para retorno             
imediato). 
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● Seguem quadros de horários. 

5º ano A manhã 

horário segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

7h30 / 8h entrada 

8h / 8h45 música inglês português inglês (até 9h) artes 

8h45 / 9h30 ed física inglês português playtime form católica 

9h30 / 10h lanche 

10h / 11h português inglês português português inglês 

11h / 11h30 saída 

 
5º ano B manhã 

horário segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

7h30 / 8h entrada 

8h / 9h português português inglês português inglês 

9h / 9h30 lanche 

9h30 / 10h15 música português inglês playtime(até 10h) artes 

10h15 /11h ed física português inglês inglês form católica 

11h / 11h30 saída 

 
 
Meu filho não retornará ao colégio imediatamente ou permanecerá em casa até o             

final do ano. Como devo proceder? 
 

● Colégio Everest reconhece a importância de se respeitar a decisão de cada família para              
este retorno, especialmente diante do cenário que vivemos. Nestes casos, continuaremos           
oferecendo o Everest Online com a mesma dedicação e compromisso com a qualidade de              
ensino que viemos oferecendo até aqui.  

● Nenhum aluno será prejudicado por esta escolha. Todas as decisões acerca da            
continuidade do trabalho serão tomadas considerando ambos os grupos (ensino híbrido e            
remoto), com o mesmo respeito e atenção.  

● Informamos a continuidade dos processos já adotados de aulas ao vivo e postagens de              
atividades. Contudo, o quadro de horários das aulas ao vivo sofrerá alteração. Segue mais              
adiante nesta circular novo quadro de horários em vigor a partir do dia 08 de outubro. 
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● Os alunos que optarem pelo ensino remoto, inicialmente divididos em turmas A e B, serão               
agrupados em uma única turma e tanto Ms Paluza quando Ms Ana Paula ministrarão aulas               
online para este alunos. 

● Para as aulas da área de Inglês, continuarão assistidos por Ms Luciana. Haverá um              
encontro semanal exclusivo para o estímulo à conversação no segundo idioma. Este            
encontro será conduzido por Ms Viviane Aieta.  

● Assim que se sentirem confortáveis para voltar ao ambiente do colégio, é necessário             
contato com a Coordenação para sinalizar a intenção de retorno. A equipe irá se organizar               
para receber seu filho(a) e fará contato em até 48hs com informações a respeito de turno e                 
data para retorno presencial. 

QUADRO DE HORÁRIOS DE AULAS AO VIVO (5º ano A + B) 

horário segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

8h / 9h15 
Aula ao vivo de 

Português 
Aula ao vivo de 

Português 
Aula ao vivo de 

Português  
Aula ao vivo de 

Português 

9h15 / 9h45     
Aula ao vivo de 

Inglês 

10h / 10h45  
Form Católica (S1) 

Artes (S2) 
Ed Física (S1) 
Música (S2)  

Inglês: 
Conversação com 

Ms Viviane 

11h15 / 12h Aula ao vivo de 
Inglês 

Aula ao vivo de 
Inglês 

Aula ao vivo de 
Inglês 

Aula ao vivo de 
Inglês 

Aula ao vivo de 
Inglês 

12h / 12h45 
Aula ao vivo de 

Inglês     

 
 
 

Estamos todos muito saudosos e ansiosos por este retorno, confiantes de que, com a              
colaboração de todos, conseguiremos promover um ambiente seguro para alunos, familiares e            
funcionários.  

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.  

Atenciosamente, 
Coordenação Acadêmica. 

 


