CARTILHA
DE RETORNO
ÀS AULAS 2021
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Esperamos que todos estejam bem e com saúde! Em 2020, vivemos o imprevisível,
um ano de muitos desafios oriundos da pandemia, que nos trouxe uma grande demanda de reinvenção da nossa prática pedagógica para o bem-estar e desenvolvimento integral de nossos(as) alunos(as).
Continuamos com o compromisso de transformar a vida de cada aluno(a) por meio
da educação e de auxiliá-lo(a) na conquista de seus sonhos. Por isso, após tantas incertezas, gostaríamos de alinhar nossas expectativas para este novo ano letivo.
Em 2021, pretendemos nos certificar de que qualquer possível lacuna de aprendizado ainda existente do ano anterior seja sanada. Para isso, balizados pelos nossos
valores de amor, garra e foco, realizaremos um período revisional com todos os estudantes para que estejam preparados e conquistem os requisitos necessários para
o avanço de sua trajetória escolar.
Nosso suporte não se restringe ao ensino convencional. Em todas as nossas ações, o
acolhimento é protagonista e, enquanto escola, temos o desafio de ir além do cuidado um a um, que é nossa marca registrada, para dar suporte emocional e promover
ações de acolhimento constantes e consistentes que abarquem todos os integrantes
da família Elite.
Em seguida, você conhecerá novidades para o ano letivo e todas as medidas adotadas. Temos certeza de que, juntos, escreveremos novas histórias de vitória!
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Como serão as aulas em 2021?

Neste ano, nossas escolas receberão os alunos para aulas presenciais, de acordo com
a liberação dos órgãos públicos locais*. Contaremos também com a manutenção de
atividades remotas no Google Sala de Aula junto aos professores. Entendemos que a
aprendizagem mista é a demanda do século, portanto iremos fornecer estímulos
presenciais e remotos aos estudantes (antes e depois das aulas presenciais).
A novidade é que teremos transmissão ao vivo das aulas de cada uma das nossas
unidades, do Ensino Fundamental Anos Iniciais ao Ensino Médio. Além disso, as
normas de prevenção contra a COVID-19 continuarão em vigor - abaixo apresentaremos todos os protocolos seguidos. Nas cidades onde ainda não houver a liberação para a modalidade presencial de ensino, reforçamos que a comunicação entre
professores e alunos será realizada pela ferramenta Google Sala de Aula, e forneceremos aulas síncronas via Google Meet seguindo o horário da turma.
Para garantir a qualidade da transmissão das aulas, implementamos conexão de
internet em todas as salas das nossas unidades. Além disso, as ferramentas disponíveis no Portal Eleva, como as videoaulas, servirão de complemento para a aprendizagem do aluno.
Reforçamos a importância da parceria família-escola-aluno para vencer os desafios impostos pelo momento e, ainda assim, manter nossa escola ativa, permitindo
a evolução constante de nossos(as) alunos(as).
*As políticas de retorno variam por região. Para mais
informações entre em contato com a sua unidade.
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2021 chegou com uma novidade
muito especial: o EAI!
O Ecossistema de Aprendizagem Inovador (EAI) compreende uma série de iniciativas que priorizam a formação integral de crianças e de jovens, fomentando a experimentação, a pesquisa e o protagonismo. Por meio do programa, nossos estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais e do Ensino Médio terão acesso a soluções
pedagógicas tecnológicas que complementam o ensino tradicional da sala de aula,
incentivando a sua autonomia e aumentando o engajamento do aluno.
O EAI busca estimular a construção do aprendizado pelo próprio aluno, ao trabalhar competências fundamentais como:
• Capacidade de fazer suas próprias escolhas;
• desenvolvimento da autoconfiança;
• capacidade de resolver problemas;
• adaptação a diferentes cenários;
• pensamento crítico;
• trabalho colaborativo;
• habilidade de se comunicar e de se expressar.
Para colocarmos essas ações em prática, o Elite criou novas disciplinas que estarão presentes na grade dos alunos e que mesclam o ambiente online e o ambiente
presencial.

| Avaliação Formativa Contínua
Disciplina voltada à prática constante de questões e exercícios entre os períodos de
provas para que estudantes e professores possam acompanhar o desempenho individual, treinar e corrigir falhas antes das avaliações.

| Prática Textual e Leitura
Destinada à prática constante da escrita e valorização da leitura. Neste tempo de
aula, os estudantes poderão debater textos, escrever suas redações e enviá-las digitalizadas para a CECOR. Além disso, poderão destinar um tempo para a leitura dos
paradidáticos, seja em versão física ou e-book.
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| Curso Online*
Disciplina semestral obrigatória com aulas 100% on-line, desdobradas em atividades realizadas presencialmente, que culminam na entrega de um projeto ao fim do
semestre. Na grade curricular dos alunos, estão temas atuais e importantes como
Meio Ambiente, Democracia e Diretos Humanos e Educação Financeira.
* Exceto para 9º Ano Forte (RJ), Ensino Médio e Militar.

| Produção Textual e Teste de Velocidade em Matemática
Exclusivamente voltado para a 3ª série e turmas de Curso Livre (Pré-vestibular), o
tempo de EAI é dedicado ao exercício de dois grandes diferenciais para os concursos: a redação e as questões de matemática.

| Projeto Colaborativo
Este será um tempo destinado à valorização do trabalho em equipe e à produção e
montagem dos projetos existentes no Elite, incluindo os projetos oriundos das Eletivas de Inovação. Além disso, o tempo será aproveitado para promovermos um
espaço de escuta ativa e assembleia estudantil com as coordenações.

| Eletivas de Inovação
As eletivas vão além do currículo tradicional e trazem temas diversos e atuais,
como Gastronomia, Games, Mágica, possibilitando o exercício da autonomia no
momento da escolha pelo o que será estudado. Semestrais, as disciplinas são 100%
on-line e contam com a entrega de um projeto, cujo desdobramento é feito nas
aulas do Projeto Colaborativo, no final do semestre.

Medidas de Prevenção
Estávamos contando os dias para o nosso reencontro!
Estamos muito felizes que o dia de ter novamente nossos alunos dentro da nossa
escola está chegando.
Para que tudo ocorra de maneira segura, precisaremos manter uma rotina de
cuidados visando à prevenção e contaremos também com a ajuda de vocês,
responsáveis.
Sendo assim, estruturamos nossas ações em três pilares operacionais:
PILARES OPERACIONAIS
Distanciamento Físico

>

Monitoramento

>

Sanitização e Higiene

Distanciamento Físico
São ações para garantirmos o distanciamento físico dentro das nossas unidades e
assim mantermos todos em segurança.
A importância do distanciamento físico para o contexto da escola é minimizar a
contaminação cruzada dos grupos, além do distanciamento de indivíduos do
mesmo grupo, como alunos e professores.
São inúmeros procedimentos e ações voltados a esse objetivo.

| Limitação de quantidade de pessoas por ambiente
O fluxo de pessoas pelos ambientes da escola será restringido, de acordo com o
espaço físico disponível. Além disso, a capacidade de cada sala de aula será revista de acordo com metragens mais espaçadas para ocupação dos alunos e respeitando o percentual recomendado pelo governo da região.

| Horários diferenciados para entrada, saída e intervalos
Nesse primeiro momento, iremos trabalhar com horários diferenciados de entrada e saída. Respeite o horário de cada turma e evite atrasos para que possamos
evitar as aglomerações.
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| Entrada e saída da unidade
Não será permitido que o responsável entre na unidade. Pedimos que o responsável
espere em um local aberto.

| Cantina
O funcionamento da cantina ocorrerá de acordo com as diretrizes passadas pelos
órgãos públicos responsáveis de cada região. Nas cidades em que a abertura não
for autorizada, solicitamos que os alunos tragam lanches de casa e não compartilhem com outros colegas.

| Áreas comuns internas
É obrigatório o uso de garrafas ou similares para beber água. Nesse primeiro momento, solicitamos que os alunos tragam a sua garrafa com água de casa para
evitar o uso comunitário do bebedouro.
Os banheiros terão sua capacidade limitada aos números de cabines existentes,
não poderão ter mais pessoas dentro ou fazendo fila. Por enquanto, não serão permitidos grupos de estudo no ambiente escolar. Logo, as salas de estudos e bibliotecas estarão fechadas e indisponíveis.

Sanitização e Higiene
Estaremos com diversos procedimentos para garantir a sanitização e higiene de
todo o ambiente escolar diariamente. Antes do retorno das aulas presenciais, realizaremos limpeza e desinfecção geral de todos os cômodos de todas as unidades, incluindo ares-condicionados.
A escola continuará com um protocolo de limpeza rigoroso, elaborado com base
em documentos e recomendações de autoridades nacionais e internacionais do
assunto, como Anvisa e CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Esse
protocolo prevê, por exemplo, limpeza profunda das salas entre turnos e maior
frequência de limpeza dos banheiros e de superfícies de maior contato, como corrimãos e interruptores.

| Uso constante de álcool em gel
Será disponibilizado álcool em gel nas salas de aula, entrada e
áreas comuns da escola, para higienização constante das mãos e
de itens pessoais.
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| Uso de máscara - dentro de sala (alunos)
O uso de máscara em nossa escola é obrigatório e a troca deve ser feita a cada 4
horas de uso. Solicitamos que levem recipientes em que possam colocar a máscara
usada para que ela não tenha contato com os outros objetos da mochila.

| Uso de máscara - dentro de sala (professores)
Todos nossos colaboradores, incluindo os professores dentro da sala
de aula, utilizarão máscaras durante todos os momentos.

| Ventilação nas salas de aula
Princípio da ventilação natural em todos os ambientes escolares,
mantendo portas e janelas abertas sempre que possível.

| Não compartilhamento de objetos
Solicitamos que os alunos tragam de casa todo o material necessário. Neste momento, não é recomendado o empréstimo de material.

Monitoramento
Realizaremos o acompanhamento da comunidade acadêmica para entendermos
como nossa operação está funcionando em termos de disseminação do vírus e,
dessa forma, podermos intensificar a desinfecção de ambientes e realizar ações
com maior assertividade.

| Aferição de temperatura
Para entrar na unidade, aferiremos a temperatura dos alunos com termômetros a
laser (sem contato). Se houver febre (temperatura > 37,5°C), ou qualquer outro sintoma gripal, a recomendação é que o aluno não fique na escola e retorne para casa.

| Mapeamento das condições de saúde da comunidade escolar
Realizaremos um mapeamento das condições de saúde dos nossos alunos e colaboradores para avaliar, com respaldo médico, medidas de isolamento de grupos de risco.
Nosso time de professores e funcionários receberá treinamentos devidos para reforçar as práticas listadas. Todas as ações previstas serão devidamente sinalizadas
dentro das unidades para garantir que tenhamos uma comunicação alinhada e reforçada em todos os momentos.
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A nossa missão de transformar vidas por meio da educação é o que nos
guia para não pararmos nunca de aperfeiçoar nossa Escola. E é a parceria de professores, colaboradores e família que torna possível a realização dessa missão.
Estamos ansiosos para o ano letivo que se inicia e temos a certeza de que
venceremos os desafios pelo caminho.
Em 2021, seguiremos #JuntosParaNovasHistórias.
Contem conosco!

Elite Rede de Ensino.

Central de Atendimento:

0800 031 0306
faleconosco@ensinoelite.com.br

