
 

 

 

Anexo  

Cartilha de retorno 
às atividades        presenciais 
Complementação das orientações da Rede de 
Escolas Firjan SESI para retomada das atividades 
presenciais em regime híbrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO – AMPLIANDO A ORGANIZAÇÃO QUANTO AO RETORNO PRESENCIAL PARA ALUNOS DO EBEP – Ensino Médio com Curso Técnico 

 
 

Orientações Gerais  

Para os alunos do Programa de Ensino Médio do SESI-RJ com Curso 

Técnico do SENAI-RJ (EBEP), a organização para as atividades 

presenciais no SENAI respeitará os mesmos dias presenciais 

estabelecidos no SESI, obedecendo à escala de rodízio com 

alternância de dias entre grupos, salvo as exceções especificas 

quanto ao cumprimento dos protocolos e ocupação de 

laboratórios e oficinas, objetivando garantir as adequações 

técnicas e pedagógicas necessárias. 

O propósito do retorno dos alunos às Unidade SENAI nos dias da 

escala de revezamento definidos para o grupo ao qual pertence terá 

como prioridade o desenvolvimento de atividades práticas em 

laboratórios e oficinas que não puderem ser desenvolvidas por meio 

de simuladores ou outras estratégias em ambientes virtuais, 

mantendo-se as aulas teóricas de forma on-line. 

 

Caso a turma do aluno esteja sob condições excepcionais, serão 

enviados comunicados diretamente pela Unidade SENAI 

informando o ajuste necessário. 

 

  

 

 

 

 

Esquema das Atividades  

A organização das atividades on-line, assíncronas (autoestudo 

dirigido) e presencias para os grupos em revezamento ocorrerão da 

seguinte forma: 

• As aulas assíncronas consistirão em ações pré e pós-aula 

prática orientadas previamente pelo instrutor da turma, executadas 

de forma autônoma pelo aluno e postadas na plataforma de 

aprendizagem para objeto de análise no momento presencial. 

• As aulas presenciais consistirão em atividades práticas em 

laboratório e/ou oficinas e seguirão a lógica das atividades 

programadas nos momentos assíncronos e aulas on-line. 

• O encontro on-line da turma, na sexta-feira, deve priorizar 

abordagem e alinhamento quanto às atividades da referida semana 

e da semana seguinte, além das atividades educacionais 

programadas para o dia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Turmas EBEP EaD  

Para os alunos em Turmas EBEP EaD no SENAI, informamos que 

aqueles que já se encontram matriculados nos Cursos Técnicos 

passam a ter o seguinte cronograma de aulas: 

• 06 horas de tutoria semanais (3 dias) online; 

• Encontro Presencial aos sábados (4h semanais ou 8h quinzenais). 

Todos os alunos permanecerão cumprindo o cronograma SESI de 

revezamento semanal, porém só estarão presencialmente no SENAI 

aos sábados. Para esses casos, todos os responsáveis receberão 

comunicado formal das Unidades SENAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações quanto às excepcionalidades  

• Nos casos excepcionais de datas quando à programação da 

turma NÃO contemple Atividades Práticas Presenciais em 

laboratório e/ou oficinas, haverá a possibilidade de atuação por 

aulas on-line. Para essas turmas, ocorrerá ajuste de seus horários 

de aula no SENAI, de forma a permitir o deslocamento de retorno 

do aluno do EBEP do SESI para casa ou de casa para o SESI. Esse 

ajuste, caso necessário, será comunicado aos responsáveis dos 

alunos, quando o aluno for menor de idade. 

• Nos casos excepcionais de alunos optantes 

pela NÃO participação nas atividades presenciais SENAI, estes 

receberão orientações formais quanto ao modelo a ser adotado, 

tanto pelo SESI quanto pelo SENAI, considerando a continuidade 

dos seus estudos. 

• Com relação às adaptações estruturais que indicam a não 

utilização de espaços coletivos, em especial os laboratórios de 

informática, pelo caráter dos cursos técnicos, estes 

laboratórios estarão em funcionamento nas atividades do 

SENAI.   

• Os alunos de ensino integral (EBEP) poderão sair da escola 

para o almoço nas unidades que adotam essa prática e nos 

municípios em que este protocolo seja permitido. Ressaltamos 

que, para a saída da escola, o responsável deve enviar autorização 

específica à Coordenação. Ao retornar à unidade escolar, o aluno 

deverá repetir todos os procedimentos de higienização, aferição 

de temperatura e demais cuidados. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


