
Brasília, 29 de janeiro de 2021 

COMUNICADO – Retorno às aulas 2021 

      Srs. Pais ou Responsáveis, 

Apresentamos nossa organização para o desenvolvimento das aulas híbridas para o 
ano de 2021. Semanalmente, sempre às quintas-feiras, enviaremos aos senhores 
“Informa�vo”- Perpétuo News, sobre o andamento de tudo no Perpétuo para o melhor bem-
estar e cuidados com os seus filhos. 

 
Aulas híbridas no Segmento III 

 

1. Enviamos Formulário para levantamento do número de famílias interessadas no retorno às 
aulas presenciais. Prorrogamos o preenchimento do formulário ou contato com a escola para 
essa informação até ontem, dia 28/01, às 18h. Portanto, é possível informar que nas turmas 
de 6ºs, 7ºs, 8ºs e 9ºs anos do EF anos finais e Ensino Médio, teremos aula presencial 
(respeitando a capacidade por salas/turma em número de alunos) e aula remota (com a 
intervenção da internet para quem desejou permanecer em casa). A par�r de hoje (29/01) 
não serão mais aceitas trocas de modalidade para o mês de fevereiro. 

2. Na semana de 22 a 26/02, realizaremos novo envio de formulário para pesquisa de interesse 
ao retorno às aulas presenciais (mensalmente essa pesquisa será realizada). No caso de 
grande parte ou totalidade de alunos da turma, desejando voltar à aula presencial, faremos o 
rodízio semanal do grupo de alunos, o chamado escalonamento, sendo assim, observaremos 
cada peculiaridade de cada turma, colocando no máximo, a cada semana, o número permi�do 
a cada turma para assis�r à aula presencial. 

3. Ainda sobre a aula presencial, fizemos um novo horário de 45 minutos para cada aula, para o 
deslocamento dos professores de uma sala para outra, cumprindo todos os protocolos. 

MATUTINO VESPERTINO 

*Entrada dos alunos 7h20 às 7h30 *Entrada dos alunos 13h30 às 13h40 

1º horário 7h30 às 8h15 1º horário 13h40 às 14h25 

2º horário 8h20 às 9h05 2º horário 14h30 às 15h15 

3º horário 9h10 às 9h55 3º horário 15h20 às 16h05 

Intervalo 9h55 às 10h15 Intervalo 16h05 às 16h25 

4º horário 10h15 às 11h 4º horário 16h25 às 17h10 

5º horário 11h05 às 11h50 5º horário 17h15 às 17h55 

6º horário 11h55 às 12h35 6º horário 18h às 18h40 

**Saída A par�r 12h35 **Saída A par�r de 18h40 

 
* Horário de entrada será feito de maneira escalonada, por ordem de chegada, e de 3 em 3 
alunos respeitando um distanciamento de 1m a 1,5m ao caminhar até sua sala. A portaria 
principal e a porta em frente à Capela será o local de controle de entrada para alunos do EF 
anos iniciais (4º e 5º ano) EF anos finais (6º ao 9º) e EM, após a medição de temperatura na 
entrada e higienização de sapatos, o aluno se direcionará à sua sala, seguindo um corredor 
sinalizado, com auxílio de adultos, orientando tudo. O professor irá aguardar o aluno em sua 
sala de aula.  
 
** A par�r 12h35 e 18h40 de acordo com a posição das salas, iniciando pela sala 1, de 3 em 3 
alunos. Os alunos serão convidados e supervisionados para saída, por nossos disciplinadores.  



 
4. Para que a aula seja transmi�da simultaneamente aos alunos em casa, u�lizaremos 

computador em cada sala, câmera e microfone. Con�nuaremos a u�lizar nosso portal com 

publicação do planejamento semanal das aulas. O aluno visualizará a tela do computador que 

o professor espelhar e também o quadro.  
 

5. Para acessar à aula, de casa, o aluno deverá, no ano de 2021, clicar no link da turma, isso 

mesmo! Será um link único para cada turma assis�r às aulas de todas as disciplinas. 

Importante, no final deste comunicado, seguem os horários de aula de todas as turmas do 

Segmento III. 

 

 

 

 

6. As aulas de Educação Física acontecerão de acordo com novo planejamento já está elaborado 

pelos professores, evitando qualquer esporte de qualquer �po de contato, para os alunos que 

retornarem ao presencial 
 

7. Para o retorno às aulas presenciais, é imprescindível o preenchimento do “Termo de 

responsabilidade”, já disponível no e-mail do responsável, e nos demais canais de 

comunicação do Perpétuo. A volta presencial é condicionada a esse preenchimento. Qualquer 

dúvida, ligar na secretaria do colégio para acessar seu e-mail (login e senha) do Perpétuo. 
 

8. Aulas híbridas no Ensino Médio. De acordo com o que conversamos na reunião de pais do dia 

27/01, as aulas de terça-feira à tarde serão à distância, para evitar que aluno passe o dia na 

escola. Os professores que darão essas aulas no formato online serão: 

Hamilton – Artes      Jackelline – Biologia       Allegra – Inglês       Cléa – Redação  
 

9. Iniciamos em 2021 o NOVO ENSINO MÉDIO com o direcionamento para os três i�nerários 

baseados no livro Bernoulli Projeto de Vida (somente na 1ª e 2ª série do EM), o dia de sexta-

6º Ano A meet.google.com/uet-rqzc-mjd 

6º Ano B meet.google.com/orp-zego-qcf 

6º Ano C meet.google.com/wbw-bukm-xzh 

7º Ano A meet.google.com/skn-vono-hpc 

7º Ano B meet.google.com/oih-ndyg-vom 

7º Ano C meet.google.com/mzg-bcrk-nyq 

8º Ano A meet.google.com/ipn-hbjx-ejb 

8º Ano C meet.google.com/dwr-wfkb-ozj 

9º Ano A meet.google.com/age-fbvc-uyo 

9º Ano C meet.google.com/rku-mzag-wid 

1º Ano EM meet.google.com/kqr-mgnc-yut 

2º Ano EM meet.google.com/tpf-mbfo-qym 

3º Ano EM meet.google.com/dbb-ozds-ygk 



feira matu�no, dois úl�mos horários foi escolhido para que alguns professores trabalhem de 

forma rota�va.  

10.  Nosso Manual do Aluno será divulgado no site e enviado por e-mail na próxima semana, com 

datas de semana de provas, recessos e feriados. Bem como metodologia das avaliações, 

sistema que u�lizaremos para as provas em cada segmento. 

11. A seguir mapa das salas de aula. 

SEGUEM OS HORÁRIOS DAS TURMAS 
Ensino Fundamental Ano Finais Matutino 

 

7º A/C

 

8º A/6ºC  

8º C

 

7º B

 
 

 

6º A  6º B  
2ª Série A  3ª Série A

1ª Série A9º A/C

 

5º 

Ano

 
5º 

Ano

 
4º 

Ano

 4º 

Ano

 



 
 
  
 

Ensino Fundamental Ano Finais – vesper�no 
 

 
 

Ensino Médio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sem mais, estamos à disposição para observações, alterações ou novo planejamento. 

 
Atenciosamente, 

 
Valéria Gondim              Eliana Nunes 
Coordenadora                Orientadora 
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