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Após longo período de ensino remoto em decorrência da pandemia provocada 

pela Covid-19, chegou o momento de retomarmos nossas atividades letivas 

presenciais. Essa é uma etapa bem importante para toda a comunidade acadêmica do 

campus Veranópolis. E o êxito dessa retomada depende de todos nós. 

Nesse sentido, esse informativo visa orientar pais, mães ou responsáveis e 

estudantes do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio sobre o 

retorno das aulas presenciais do campus Veranópolis do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.  

 

 
1  Protocolos sanitários 

 

❖ Na entrada do campus, haverá um posto de triagem, com totens de álcool em 

gel e tapete sanitizante, onde será aferida a temperatura dos estudantes. Caso 

esta esteja acima de 37,8 graus, o aluno será encaminhado a uma sala de 

atendimento. Se mantida a febre ou com qualquer outro sintoma relacionado à 

Covid-19, será solicitado que o pai/mãe ou responsável legal venha buscá-lo, e 

somente retornará com teste negativo ou com atestado médico.  

❖ Em caso de sintomas de Covid-19, não se deslocar ao campus e comunicar a 

Coordenação do Curso. Em sendo caso positivo, o estudante poderá 

acompanhar as aulas de casa, sem prejuízos. 

 

❖ Os estudantes deverão utilizar máscara durante todo o tempo em que estiverem 

no campus. Tendo em vista que o tempo em que permanecerão é longo, trazer 

uma máscara reserva para troca e uma sacola para guardar a máscara usada. 

❖ No intervalo, será disponibilizado lanche (bolachas e sucos) em embalagens 

individuais, as quais serão deixadas em uma mesa na porta de entrada da sala, 

minimizando o contato dos estudantes com os servidores. 



 

 

❖ Respeitar o distanciamento social e evitar aglomerações, especialmente nos 

momentos de intervalo e de entrada e saída. 

❖ Foram feitas sinalizações no piso para demarcar o fluxo dos estudantes. 

Respeitar as demarcações. 

❖ Todas as portas e janelas deverão permanecer abertas no período de aulas. 

❖ Para ingresso no campus, a partir do dia 29 de novembro, será exigido 

comprovação de ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Se possível, 

trazer a carteira de vacinação ou apresentar a comprovação pelo aplicativo 

Conecte SUS no primeiro dia em que o estudante retornar. 

 

2  Divisão das turmas 

 

❖ Caso haja necessidade de revezamento das turmas, serão adotados os seguintes 

critérios: 

Um grupo que virá todos os dias, que são os estudantes que foram identificados 

com maiores dificuldades no ensino remoto, ou que necessitam de uma maior 

atenção por parte dos professores e da equipe pedagógica. 

E dois outros grupos, que se revezarão semanalmente. Não é permitido alternar 

entre o remoto e o presencial unicamente por conveniência. Caso o estudante 

esteja escalado para comparecer presencialmente, o deverá fazer, e vice-versa. 

A exceção será para casos confirmados de Covid-19 e atestados médicos, os 

quais devem ser imediatamente comunicados à Coordenação de Curso.  

 

3  Desenvolvimento das aulas 

 

❖ As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h20. A turma do 

segundo ano ainda tem uma manhã no contraturno, na terça-feira, das 8h20 às 

12h. 

❖ Os sábados letivos para o restante do ano letivo de 2021 permanecerão remotos 

e assíncronos (ou seja, sem aulas ao vivo). 

❖ Para quem estiver escalado para vir presencialmente, o controle de frequência 

será determinado pela presença na aula. 

❖ Para quem permanecer em casa, por opção ou porque está escalado para tal em 

uma determinada semana, deverá acompanhar a aula em tempo real, ou seja, no 

mesmo horário dos que estiverem em sala de aula, e a frequência se dará pelo 

acompanhamento da aula. 

❖ Para quem estiver em casa, a aula será transmitida pelo Google Meet. Os 

professores criarão os links e encaminharão para os estudantes. A aula será a 

mesma para ambos os grupos e os estudantes que estiverem acompanhando as 

aulas de casa poderão interagir com o professor em tempo real. 



 

 

❖ Os estudantes terão igualdade de condições para a realização das avaliações. 

Estas serão realizadas preferencialmente pelo Moodle (ambiente virtual da 

instituição). 

❖ Os atendimentos no contraturno continuarão sendo realizados de forma online, 

a fim de evitar deslocamentos e aglomerações no campus.  

❖ Os intervalos serão separados por turmas, com os seguintes horários:  

    - Segundo ano: 14h40 - 15h 

    - Primeiro ano: 15h05 - 15h25 

    - Terceiro ano: 15h30 - 15h50 

 

❖ O almoço para a turma do segundo ano, nas terças-feiras, é de responsabilidade 

dos estudantes. No campus há geladeira para guardar os alimentos, microondas 

e fornos elétricos para esquentá-los, além de material de copa e cozinha. 

 

 

4  Transporte coletivo (para quem é de Veranópolis) 

 

❖ Ir na Secretaria de Educação de Veranópolis (localizada no antigo Seminário) 

com cópias dos seguintes documentos: atestado de matrícula, comprovante 

de residência atualizado e documento de identificação que contenha o 

número do CPF.  

❖ Em posse da autorização fornecida pela Secretaria de Educação, o próximo 

passo é ir até a empresa São Bento (Rua 24 de Maio, 950 - fone 3441-4336) 

para fazer o cartão que será utilizado no ônibus.  

❖ Importante: a prefeitura de Veranópolis bancará as passagens até o dia 16 de 

dezembro (último dia de aulas da rede municipal de ensino). Após essa data, a 

passagem deverá ser custeada pelos estudantes, passando na empresa para fazer 

a carteirinha de passe. Com o cartão o valor fica R$ 3,34 por aluno. Caso o 

estudante pague direto para o motorista, o valor é de R$ 4,45. 

❖ A rota ficou da seguinte forma: 12:05 sai da garagem; 12:05 Bairro Pôr do Sol e 

Santo Antônio; 12:15 Vila Azul; 12:20 Medianeira 3; 12:25 Medianeira; 12:30 

Empresa Boito Armas; 12:35 Centro Veranópolis (parada em frente à PlayTec - 

prédio Banrisul); 12:40 Hospital; 12:43 Bairro Valverde (Rótula Arezzo); 12:47 

campus. Aos alunos do Bairro Renovação, esperar no Supermercado Santa 

Clara ou Colégio São Luiz.  

❖ Trajeto de retorno saindo do campus assim que terminar a aula (por volta de 

18h25). 

 

 

 

 

 



 

 

5  Cronograma de final de ano 

 

❖ Terceiro trimestre: de 27 de outubro a 15 de janeiro. 

❖ Preparação para os exames: de 3 a 7 de janeiro. 

❖ Exames finais: de 10 a 13 de janeiro. 

❖ Divulgação das notas finais: 15 de janeiro (via SIGAA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


