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COMUNICADO 

 

Caros Professores,  

Cumpre-nos lembrá-los que a partir de segunda feira – dia 08/02/2021, estaremos retornando 
com o ensino presencial e transmitido ao vivo para aqueles que optarem por ficarem em casa e para 
os que são do grupo de risco.  

Estamos evidenciando todos os esforços para que esteja tudo a contento, porém, poderá surgir 
imprevistos, porque tudo que é novo, pode nos surpreender.  Algo pode dar errado, mesmo com os 
testes já realizados.  

Outra vertente a considerar é: os acadêmicos vão comparecer?  Como irão comportar-se? 

Na vida, temos que ser prudentes, cuidadosos e confiar em Deus. No final tudo dará certo.  

Assim, destacamos algumas observações importantes: 

1- O Professor deve comparecer de máscara e permanecer com ela todo o tempo em que estiver na 
Instituição e no trajeto até sua casa; 

2- Aferir a temperatura na entrada da Faculdade e fazer a assepsia das mãos com álcool em gel ou 
álcool 70%; 

3- Qualquer sintoma de dor de cabeça, febre, dor na garganta, tosse e outros relacionados a COVID-
19, não deverá comparecer a Instituição, comunicar com antecedência ao Coordenador, para que 
juntos tomem as providências necessárias; 

4- Na sala de aula manter o devido distanciamento, evitar orientações individuais. Quando o 
acadêmico fizer uma pergunta ou pedir um esclarecimento, peça para ele fazer em voz alta, para 
ser esclarecida a todos; 

5-  Os acadêmicos não podem trocar de carteira, ou seja, devem permanecer no mesmo assento 
escolhido até o final da aula, usarem máscaras durante toda a aula e nos ambientes coletivos, 
trazerem sua garrafinha com água. É função do professor fazer as devidas orientações;  

6- Você Professor, nos intervalos, evite aglomeração durante o lanche e mantenha o distanciamento 
em todo o recinto. Cuide-se, você é o dono da sua vida; 

7- A saída dos acadêmicos, será controlada pelo professor, liberá-los por fila.  
8- As aulas devem ser: planejadas, motivadoras, atraentes, alegres, inovadoras, capazes de 

despertar o interesse dos acadêmicos. O Docente deve fazer uso de um tom de voz firme e alto, 
lembrar que sua aula está sendo transmitida em tempo real.  

9- As salas de aula, estão equipadas com computador, WEBCAM, Microfone de lapela com fio. 
Cuidado para não enroscar nos fios. Trabalhar com estes equipamentos de forma delicada, por se 
tratar de objetos sensíveis, lembrem-se que outros irão utiliza-los após você. 

 
              Nesta pandemia, percebemos o quanto somos fortes, descobrimos mais e mais, o quanto 
você professor faz falta na formação acadêmica e quanto o “conhecimento” é importante na vida do 
cidadão. Vamos juntos, preparar nossos jovens para um mundo melhor! 
 

Educar é partilhar Vidas! 
A Direção! 

http://faqui.edu.br/

