
 

RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS – ENSINO HÍBRIDO 

Caro aluno ou responsável legal 

A partir de 01/03/2021 poderemos retornar a receber os alunos para aulas presenciais no 

ensino superior, tanto na graduação como na pós-graduação. 

A FATEC SENAI MT tem se preparado para receber seus alunos de forma segura e precisamos 

de sua colaboração, pois o vírus da COVID-19 ainda é uma ameaça que deve ser prevenida com 

responsabilidade. 

A saúde e a segurança de nossos discentes e docentes são muito importantes para nossa IES. 

Para que possamos atender a todos com o máximo de segurança, é importante que os alunos 

optantes pelo retorno às aulas presenciais sigam as orientações constantes no plano 

estratégico de retomada segura das atividades, disponível no site da FATEC: 

https://www.fatecsenai.com.br/. 

Aqueles que não optarem pelo retorno presencial, continuarão suas aulas via Google 

Classroom, ao vivo, no mesmo horário das aulas presenciais, e realizarão as atividades 

disponibilizadas no ambiente virtual Meu SENAI. 

Desta forma, visando atender a todos os protocolos de biossegurança que implicam, também, 

na limitação da quantidade de alunos por ambiente de ensino, necessitamos de sua validação 

com relação ao retorno às atividades presenciais. 

( ) Desejo retornar às atividades presenciais. 

Declaro que estou ciente de que se optar por assistir as aulas via Google Classroom devo 

imediatamente comunicar meu coordenador de curso e alterar meu termo de opção pelo 

retorno às atividades presenciais. 

 

( ) Desejo realizar minhas atividades via streaming, sem retorno às aulas presenciais. 

Declaro que estou ciente de que a minha frequência e avaliação serão realizadas através da 

entrega das atividades avaliativas disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem Meu 

SENAI e que as atividades práticas, devem ser realizadas de forma presencial. 

 

_____________________________   ________________________________ 

NOME COMPLETO DO ALUNO (A)    ASSINATURA DO ALUNO (A) 

 

__________________________________________________ 

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL LEGAL (SE FOR O CASO) 

 

__________________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL (SE FOR O CASO) 

https://www.fatecsenai.com.br/

