
 

   

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2020. 

RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

#BACK2EVEREST  

Prezados Responsáveis do Kinder 4, 
 

Esperamos que todos estejam bem. 
 

É com grande alegria que informamos que nossas aulas presenciais retornarão no dia 08              
de outubro, quinta-feira. 
A prioridade nesse momento é oferecer essa volta com 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;  
● A utilização da máscara será obrigatória para adultos e crianças acima de 2 anos de               

idade durante todo o tempo de 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 ou imagens agressivas. 

● É necessário o envio de uma garrafa térmica com água para uso na escola. Esta               
voltará para casa diariamente para higienização; 

● É desaconselhado o compartilhamento de material. Portanto, solicitamos que         
enviem o material a seguir, que será de uso exclusivo de seu filho e permanecerá no                
colégio: 

✔ 1 Caixa organizadora de, aproximadamente, 2 litros (de preferência, transparente) 
✔ 1 tesoura sem ponta  
✔ 1 cola bastão 
✔ 1 caixa de giz de cera  
✔ 1 caixa de lápis de cor triangular 
✔ 2 lápis grafite jumbo triangular; 
✔ 1 borracha; 
✔ 1 apontador com depósito; 
✔ 1 kit de caneta hidrocor com 12 cores 
✔ 1 Pilot para quadro branco (preto ou azul) 
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Os horários de entrada e saída das turmas precisaram sofrer ajustes, conforme tabela             
abaixo: 
 

 
HORÁRIO DAS TURMAS DO KINDER 4 

 
 
 

Turno da manhã 
 

8h/8h30 Entrada 

8h30/11h30 Atividades 

11h30/12h Saída 

 
 

Turno da tarde 
 

13h/13h30 Entrada 

13h30/16h30 Atividades 

16h30/17h Saída 

 
Solicitamos especial atenção ao cumprimento dos horários dessa turma a fim de            
agilizarmos os processos de entrada e saída, evitando tempo de espera e aglomerações. 
 
Algumas considerações finais: 
 

● Haverá postagens de atividades complementares diariamente no Google Classroom         
(em caráter opcional) 
 

● As aulas de Música acontecerão ao vivo, no modelo remoto, às sextas-feiras: 
o das 15h30min às 16h para todos os alunos do turno da manhã 
o das 10h às 10h30min para todos os alunos do turno da tarde 

 
● 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. 
 

● Não teremos almoço no horário escolar. 
 

● Os alunos terão aula de Psicomotricidade diariamente, na quadra, seguindo todos os            
protocolos de segurança, tais como espaçamento, uso de máscara e não           
compartilhamento de materiais. Portanto, solicitamos que os alunos venham todos          
os dias com uniforme esportivo. 
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As famílias que optarem por manter seus filhos no modelo remoto seguirão o horário a               
seguir: 
 

Kinder 4 Manhã -  REMOTO 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

1 - Aula ao vivo 
(30min)        
11h45 -12h15 
 

2 - Atividades 
Complementares  

1 - Aula ao vivo 
(30min)        
11h45 -12h15 
 

2 - Atividades 
Complementares  

1 - Aula ao vivo 
(30min)  
 11h45 - 12h15 
 

2 - Atividades 
Complementares 

1 - Aula ao vivo 
(30min)        
11h45 -12h15 
 

2 - Atividades 
Complementares  

1 - Aula ao vivo 
(30min) 
11h45-12h15 
 
2-Atividades 
complementares  
 
3 - Aula ao vivo 
de Música – K4 
(todos os alunos - 
15h30-16h) 
 

 

Kinder 4 Tarde -  REMOTO 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

1 - Aula ao vivo 
(30min)       
 12h30 -13h 
 

2 - Atividades 
Complementares  

1 - Aula ao vivo 
(30min)       
 12h30 -13h 
 

2 - Atividades 
Complementares  

1 - Aula ao vivo 
(30min)  
 12h30 - 13h 
 

2 - Atividades 
Complementares 

1 - Aula ao vivo 
(30min)       
12h30 - 13h 
 

2 - Atividades 
Complementares  

1 - Aula ao vivo 
(30min) 
12h30 - 13h 
 
2-Atividades 
complementares  
 
3 - Aula ao vivo 
de Música – K4 
(todos os alunos - 
10h-10h30) 
 

 
Assim que as famílias que optarem pelo ensino remoto se sentirem confortáveis para voltar              
ao ambiente do colégio, é necessário contato com a Coordenação para sinalizar a intenção              
de retorno. A equipe do colégio irá se organizar para receber seu filho(a) e fará contato em                 
até 48hs com informações a respeito de data para retorno presencial. 
 
Agradecemos a parceria das famílias e nos colocamos à disposição para maiores            
esclarecimentos através do e-mail coordenacaoei@everestrj.net.br. 

Atenciosamente, 
Coordenação Acadêmica 
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