
Caros (as) Alunos (as),

Dois mil e vinte foi um ano cheio de desafios para todos nós. Fomos isolados, precisamos 
adotar o ensino remoto, tivemos que aprender a lidar com protocolos de segurança, com 
estresse acima do normal e com perdas, muitas perdas. Cento e oitenta mil vidas que deixaram 
de seguir em frente por causa de uma ameaça invisível. Foi um ano de muitas dúvidas e 
continuaremos torcendo por boas novas em breve. 

Neste cenário atípico, ainda em curso, traçamos um planejamento de como a School pretende 
iniciar suas atividades em 2021. Esse planejamento é fruto de uma escuta ativa de estudantes 
e professores que contou com a participação de 72% dos estudantes da graduação, dos quais 
cerca de 77% mostrou intenção de retornar às atividades presenciais, mesmo que de forma 
híbrida.

Todas as diretrizes a serem adotadas pela CESAR School estarão em conformidade com as 
determinações do MEC sobre o assunto, incluindo a Portaria 1.030/2020, de 07 de dezembro de 
2020, a qual prevê o retorno das aulas presenciais para o dia primeiro de março de 2021- 
recomendada a estrita observância aos protocolos de biossegurança para o enfrentamento da 
pandemia de Covid-19.

Até o momento, nossa intenção é adotarmos o modelo híbrido de ensino - onde grupos de 
estudantes que desejam ter momentos presenciais na School se revezam no espaço e em 
momentos remotos. A ideia é priorizar no modelo presencial as disciplinas que exigem 
atividades mais práticas para o seu pleno desenvolvimento.

Este cenário, traçado com base nas informações e determinações atuais das autoridades 
educacionais e de saúde, será confirmado e detalhado, em data mais próxima ao dia de retorno 
às aulas presenciais, quando teremos uma definição mais concreta da situação e das regras a 
serem seguidas. 

Em se concretizando este cenário, os estudantes que não se sentirem confortáveis com o 
retorno presencial, mesmo que parcial, poderão permanecer em casa, com a garantia do 
ensino remoto, sem prejuízo de conteúdo ou processo de avaliação.

No momento da rematrícula, os estudantes deverão sinalizar se desejam aderir ao modelo 
híbrido ou permanecer no modelo remoto. Caso a decisão seja repensada, poderá ser sinalizada 
pelos canais a serem divulgados em breve.
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Os estudantes que se sentirem sobrecarregados com as atividades pedagógicas e as de sua 
rotina pessoal podem entrar em contato com o setor psicopedagógico de modo a ter uma 
orientação personalizada sobre o seu plano de estudos.

Protocolos de segurança:
Os estudantes que optarem pelo modelo híbrido serão notificados e deverão cumprir todo o 
protocolo de segurança e de atividades, que está sendo definido pelas nossas áreas 
responsáveis pelo assunto, e que será oportunamente divulgado pela CESAR School. 

A partir da escuta das demandas dos estudantes e visando a excelência do ensino e a prática 
do PBL, a School ajustou alguns pontos para uma melhor experiência pedagógica, são eles:  

Disciplina de PROJETOS:

    A nota da disciplina de Projeto voltará a impactar na nota das demais disciplinas em 15%. Por exemplo, 
caso o estudante tenha tirado 8,0 no projeto, terá 1,2 pontos acrescidos na nota das disciplinas. Dessa 
forma, a disciplina terá 85% da sua nota contabilizada, restando até 1,5 pontos de contribuição do 
Projeto;

   O FACT deverá ser respondido por todos os estudantes apontando o percentual com que os colegas 
contribuíram para a produção do trabalho. Por exemplo, se a nota de projeto foi 8,0 e um dos integrantes 
do grupo contribuiu com 50% nas atividades, ele ficará com 4,0 no FACT.  O cálculo da nota continua o 
mesmo: nota técnica x 4 + nota de processo x 3 + FACT x 3 : 10. Somente as notas recebidas até o prazo 
acordado pelo professor serão contabilizadas e caso nenhuma nota seja enviada pelos integrantes do 
grupo, a nota atribuída será 0,0 (zero);

   Os grupos de Projeto, em todos os períodos, poderão optar entre trabalhar com o cliente ou com o 
tema amplo designado para o seu período, cumprindo os requisitos especificados;   

 Os estudantes matriculados em Projeto 7 poderão desenvolver projetos do seu interesse ou 
desenvolver etapas do seu TCC, seguindo os marcos de entregas dos status report (SR1, SR2 e SR3).

DEPENDÊNCIA:

Os alunos que cumprirão dependência em 2021.1 poderão escolher entre as seguintes possibilidades:

   Aquela que vigorou até o momento em que a disciplina em dependência é cursada paralelamente às 
demais, com acompanhamento de um professor para orientar, tirar dúvidas, direcionar atividades e 
avaliar o estudante;

   Modelo novo em que o estudante com uma reprovação assistirá aula juntamente com a turma do 
período da disciplina reprovada, podendo cursar, além dessa, outras duas disciplinas.

Até breve!
DIREÇÃO CESAR SCHOOL


