
 

 Rio de Janeiro, 1º de outubro de 2020. 

COMUNICADO SOBRE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 
#BACK2EVEREST 

Estimados Responsáveis,  

Esperamos encontrá-los bem e com saúde. 

Seguindo a autorização dos órgãos competentes, é com grande satisfação que comunicamos o nosso retorno               
às atividades presenciais  a partir do dia 06 de outubro.  

O colégio vem trabalhando incessantemente para poder oferecer às nossas famílias, funcionários e alunos              
um espaço seguro e acolhedor. Com isso, temos preparado um link para que tenham acesso a todas as informações                   
de forma ágil para essa volta (https://www.colegioeverest.com.br/back2everest).  

Nosso retorno será escalonado para podermos receber nossos alunos com tranquilidade e orientá-los em              
relação aos novos procedimentos. Segue, abaixo, cronograma de retorno por séries. 

UNIDADE I 

● Dia 07 de outubro (quarta-feira) - Kinder 2 e Kinder 5 
● Dia 08 de outubro (quinta-feira) - Kinder 3 e Kinder 4 

UNIDADE II 

● Dia 06 de outubro (terça-feira) - 6º ano EFII, 7º ano EFII e 3ª série EM 
● Dia 08 de outubro (quinta-feira) - 1º ano EFI, 5º ano EFI e 8º ano EFII 
● Dia 13 de outubro (terça-feira) - 2º ano EFI, 9º ano EFII e 1ª série EM 
● Dia 14 de outubro (quarta-feira) - 3º ano EFI, 4º ano EFI e  2ª série EM 

Será enviado um comunicado com informações mais específicas de cada série. 

Para dar seguimento ao planejamento de nossa retomada, pedimos aos familiares que ainda não              
responderam ao formulário de confirmação de retorno, que o façam o mais breve possível.              
https://forms.gle/EisDR571TbDe5buJ8 

Lembramos que adotaremos o ensino híbrido para os alunos que retornarem à escola presencialmente e               
daremos continuidade ao trabalho 100% remoto para aqueles cuja família optar por permanecer com seus filhos em                 
casa.  

Buscando a maior segurança e organização, informamos que todos aqueles que desejarem esperar mais um               
tempo para retornar com seu filho para a escola presencialmente precisarão enviar uma solicitação de retorno à                 
Coordenação do segmento, que terá um prazo de 48 horas para responder com o turno e data de retorno do aluno.                     
Esta medida visa cautela e acompanhamento dos processos. 

Esperamos que este retorno ao espaço escolar seja agradável e feliz, além de seguro!  

Agradecemos a todos a parceria e confiança. Qualquer dúvida estamos à disposição. 

                                                                                                                                                           Direção 
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