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 É verdade que retornaremos ao presencial em breve?
Segundo a nova portaria emitida pela reitoria, estamos entrando na Pré-Fase 2.

Ela prevê a organização pedagógica e o preparo dos espaços para o retorno
gradual ao ensino presencial, uma etapa que vamos chamar de Ensino

Semipresencial.

O CA está se organizando para iniciar o Ensino Semipresencial. 
Se você quer saber como será, leia atentamente as informações  a seguir:

 O que já foi feito para a organização do Ensino
Semipresencial?

A Direção do Colégio constituiu quatro comissões para organizar o Ensino
Semipresencial. Elas são compostas por professoras e técnicas administrativas
em educação dos três segmentos e setores administrativos do CA. Como ação
inicial, as comissões criaram e encaminharam um importante formulário de
consulta às famílias acerca da intenção de adesão ao Ensino Semipresencial.

Esse formulário ficou aberto entre 15 de julho e 06 de agosto. 
 

 Qual foi o objetivo do formulário?
Saber quantos estudantes têm intenção de aderir ao Ensino Semipresencial e

quantos têm intenção de permanecer no Ensino Não Presencial.
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  Perdi o prazo do questionário e quero aderir ao
semipresencial. Como faço? 

A organização do Ensino Semipresencial  será feita com base nas respostas do
formulário. Quem não conseguiu preencher o formulário por qualquer motivo e

deseja aderir ao semipresencial, deverá aguardar as orientações da escola. As
comissões estão trabalhando nisso. 

 

 E os estudantes com comorbidades?
De acordo com as orientações da Portaria Conjunta SES/SED/DCSC Nº 1967 DE
11/08/2021, os estudantes com comorbidades ainda não vacinados com as duas

doses deverão permanecer na modalidade de ensino não presencial. Se você
tem dúvidas sobre quais as comorbidades que fazem parte do grupo de risco,

procure o serviço de enfermagem do CA.

  Posso mudar a escolha da modalidade de ensino para
meu filho? 

Sim, isso será possível após o início das aulas semipresenciais. As comissões
estão organizando a maneira de realizar a solicitação de mudança de
modalidade. Aguarde as instruções que serão divulgadas pela escola.

 

O CA E O ENSINO SEMIPRESENCIAL 
AGOSTO, 2021

 Todos os estudantes que desejam aderir ao Ensino
Semipresencial serão contemplados?

Todos os estudantes que puderem aderir ao Semipresencial, considerando
questões de saúde, serão contemplados. Também será garantido o direito à

educação de quem deseja permanecer exclusivamente no Ensino Não
Presencial, por qualquer motivo que seja, enquanto durar a pandemia.

 

O CA está se organizando para iniciar o Ensino Semipresencial. 
Se você quer saber como será, leia atentamente as informações  a seguir:

  Os estudantes irão todos os dias para o CA no
Semipresencial? 

Os estudantes não poderão estar todos os dias na escola, pois é preciso manter o
distanciamento mínimo entre carteiras, o que não é possível com todos em sala de

aula. Assim, haverá rodízios entre grupos de estudantes de uma mesma turma.
Esses grupos serão organizados pelas comissões.
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 Qual será o intervalo entre os grupos de rodízio?
O intervalo entre os rodízios está sob análise, pois depende de vários fatores,

como a quantidade de estudantes que aderirem ao semipresencial e a
capacidade do espaço físico respeitando o distanciamento mínimo. É preciso

frisar que o modelo terá como prioridade a segurança sanitária de todos e
qualidade do ensino. 

  A escola já tem essa organização concluída? 
As comissões estão concluindo seus trabalhos com base nas normativas atuais

da UFSC. O grupo dos profissionais envolvidos está na etapa de análise dos
dados dos formulários e na elaboração das propostas de organização do Ensino

Semipresencial. Esses trabalhos exigem tempo e responsabilidade, pois é
preciso garantir a segurança sanitária de todos.

 

  Qual o prazo para a finalização deste trabalho?
As comissões pretendem apresentar a primeira versão da organização do

Ensino Semipresencial ao Colegiado do CA no final de agosto. Essa organização
diz respeito às escalas e rodízios dos grupos de estudantes que estarão no

Ensino Semipresencial, assim como a escala dos horários de entrada e saída da
escola, os horários das aulas e do lanche, entre outros aspectos de organização.

 

  Quando irá iniciar o Ensino Semipresencial?
É preciso que a administração central da UFSC e as autoridades locais autorizem

nossa proposta de organização para o Ensino Semipresencial, que está sendo
elaborada segundo o PLANCON do CA (Plano de Contingência para o Retorno

das Aulas Presenciais). Se tudo der certo com relação às etapas burocráticas e às
condições de saúde relacionadas à pandemia, pretendemos efetivar o Ensino

Semipresencial no início de outubro. 
 

O CA está se organizando para iniciar o Ensino Semipresencial. 
Se você quer saber como será, leia atentamente as informações  a seguir:
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Planejar o Ensino Semipresencial e manter o Ensino
Não Presencial, ambos com a mesma qualidade, tem

sido um grande desafio.
 

 Desejamos oferecer as melhores condições possíveis
tanto no aspecto pedagógico (ensino e

aprendizagem) como no aspecto de segurança
sanitária (saúde) para todos os estudantes do CA e

suas famílias. 
 

Contamos com a confiança e o apoio de toda a
comunidade escolar para mais esta etapa

desafiadora. 
 

Muito obrigada!
 

Comissões de Elaboração Planejamento e
Capacitação para o Ensino Semipresencial em Fase 2

 

  Ainda com dúvidas?  
Envie suas perguntas para:
placon.ca@contato.ufsc.br

 


