
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2022.

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA CASOS DE AFASTAMENTO POR COVID-19

Prezados Responsáveis,

Esperamos encontrá-los bem!

O Colégio Everest, em parceria com o Comitê Médico da escola, segue acompanhando as

deliberações acerca dos protocolos para funcionamento das escolas no Município do Rio de

Janeiro, sempre prezando por medidas que garantam a proteção de toda a comunidade

escolar.

Deste modo, reforçamos a importância de que todos os responsáveis tomem conhecimento

dos protocolos do Colégio Everest para casos suspeitos e confirmados, enviado em 10 de

fevereiro.

Em complemento ao comunicado supracitado, seguem informações acerca do

acompanhamento pedagógico em caso de afastamento:

1. EDUCAÇÃO INFANTIL: Será traçado um plano individual pela equipe pedagógica

(professores e coordenadores), que poderá contar com envio de atividades para

casa, postagem de tarefas e/ou materiais no Google Classroom ou resgate do

conteúdo perdido no retorno à escola.



2. 1º ANO EFI, 2º ANO EFI, 3º ANO EFI: Será traçado um plano individual pela equipe

pedagógica (professores e coordenadores), que poderá contar com envio de

atividades para casa, postagem de tarefas e/ou materiais no Google Classroom ou

resgate do conteúdo perdido no retorno à escola.

3. 4º ANO EFI, 5º ANO EFI: Haverá a possibilidade de transmissão ao vivo das aulas

presenciais. Contudo, vale ressaltar que:

3.1 As avaliações deverão ser todas realizadas presencialmente no colégio. Caso o

aluno se encontre afastado no período de realização de alguma atividade avaliativa,

este deverá realizar 2ª chamada (para o caso de provas) ou realizá-la em nova data a

ser estipulada pelo professor (para o caso das demais avaliações).

3.2 Somente será permitido o acesso às aulas transmitidas ao vivo aos alunos que

testarem positivo para Covid-19 (com apresentação de laudo médico) e aos alunos

integrantes de turmas com caso positivo que optarem por não realizar o teste. Em

ambos os casos, este recurso será apenas disponibilizado no período de 7 dias de

afastamento.

3.3 Esta estratégia é exclusiva para casos de Covid-19 (confirmados ou integrantes

de turmas com casos confirmados), não sendo disponibilizada para demais

episódios de ausência de outra natureza.

4. ENSINO FUNDAMENTAL II e MÉDIO: As aulas serão transmitidas ao vivo somente

para os alunos que testarem positivo para Covid-19 (com apresentação de laudo

médico) e aos alunos integrantes de turmas com caso positivo que optarem por não

realizar o teste. O recurso será disponibilizado por somente 7 dias.



4.1 Esta estratégia é exclusiva para casos de Covid-19 (confirmados ou integrantes

de turmas com casos confirmados), não sendo disponibilizada para demais

episódios de ausência de outra natureza.

4.2 As avaliações deverão ser todas realizadas presencialmente no colégio. Caso o

aluno se encontre afastado no período de realização de alguma atividade

avaliativa, este deverá realizar 2ª chamada (para o caso de provas) ou realizá-la em

nova data a ser estipulada pelo professor (para o caso das demais avaliações)

presencialmente. Não haverá 2ª chamada on-line para nenhuma atividade

avaliativa que seja marcada para ser realizada presencialmente.

O Colégio Everest reforça seu compromisso com a busca constante da segurança de sua

comunidade escolar, bem como com a formação integral de nossos alunos através de

estratégias que favoreçam o aprendizado significativo, adequado à faixa etária e de acordo

com os valores da escola.

Estamos à disposição.

Contamos com a colaboração de todos.

Atenciosamente,
Coordenação Acadêmica.


