
IBEC/COLEGIO OBJETIVO 2021. 

ENSINO HÍBRIDO  

O Ensino Híbrido é uma modalidade presencial e a distância, conectado para propiciar de forma 

integrada uma experiência de aprendizagem, incluindo aprendizagem online e off-line. Na aprendizagem 

online, o aluno aprende com acompanhamento dos professores, sobre o tempo, lugar, percurso e o ritmo 

de aprendizagem, não no mesmo espaço.  Na aprendizagem presencial, aluno e professor encontram-se 

no mesmo espaço e tempo. 

O Ensino Híbrido no Colégio Objetivo é estruturado com atividades síncronas e assíncrona com 

professores e alunos trabalhando juntos, sendo um grupo de alunos na escola e outro grupo de alunos 

online, em casa, em tempo real. 

Na atividade assíncrona, as aulas não serão ministradas necessariamente na escola, o professor 

dará um tema para o aluno desenvolver. 

O responsável optará se o aluno vai assistir aula intercalando na escola, ou assistir aula 100% 

online. Os alunos serão distribuídos por série em duas turmas, com alternância das turmas semanalmente.  

No início do período letivo, os pais assinarão um termo de responsabilidade, optando pela 

modalidade na qual o aluno vai estudar. O aluno que optar por estudo hibrido deverá vir uma semana 

sim, outra não na escola.  No dia da aula, o aluno deverá assistir todos os tempos de aula. 

As aulas online em tempo real, assistidas em casa, terão o mesmo tempo de aula presencial, o 

aluno deverá estar na sala virtual no mesmo horário da presencial, admitindo-se dez minutos de 

tolerância para entrada na aula online. 

Caso o aluno não entre na sala de aula, ficará com falta neste dia. É obrigatório o uso do uniforme 

e da câmera ligada. 

Os alunos deverão vir de máscara de proteção respiratória e trazer mais duas para serem 

trocadas.  Deverá trazer também uma sacolinha para o descarte da máscara usada. 

Trazer copo ou garrafa e o seu próprio lanche, a cantina não está autorizada pelas autoridades 

competentes. 

Para a Educação Infantil ao 5º ano, as aulas, serão presenciais para os pais que optarem. 

Assistir aulas online, uma metodologia que será trabalhada pela escola em atividade diversas, 

mesmo depois da pandemia. 

O ensino totalmente presencial será uma realidade em breve, tão logo liberado pelas autoridades 

competentes. 

Os responsáveis poderão no decorrer do período letivo alterar a opção escolhida.  

 

Eu,_____________________________________________________________, responsável pelo 

aluno__________________________________________________________________ da série ______ 

faço a opção pelo ensino: 

(    ) 100% online.                  (     ) híbrido   

 

 



Solicitamos que os senhores responsáveis verifiquem o horário de entrada e saída do seu filho 

para evitar aglomeração. 

 

Horário de entrada e saída serão: 

HORÁRIO – MATUTINO. 

Inicio Termino 

7h30m 11h15 

 

OBS:  Horário de entrada na escola, será escalonado, para evitar contágio. 

5º,6º,7º e 8º séries-  7h às 7h10m. 

9º,1ª, 2ª, 3ª series-  7h15m às 7h25m. 

 

HORARIO- VESPERTINO - ENSINO MEDIO. DE 2ª FEIRA A 5ª FEIRA. 

OBS: 5ª feira   Simulado das 14h às 16h, quinzenalmente 

Inicio Termino 

14h 16h45m 

 

HORARIO- VESPERTINO – EDUCAÇÃO INFANTIL A 4ª SÉRIE. 

Inicio Termino 

13h20m 17h05 

 

OBS:  Horário de entrada na escola, será escalonado, para evitar contágio. 

VESPERTINO 

Pré II, 1ª, 2ª – Séries- 13h às 13h10m 

3ª e 4ª- Séries- 13h15m às 13h25m. 

 

Favor enviar neste e-mail:  secretaria.escolar@ibecms.com.br, o termo assinado com sua opção de 

ensino. 
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