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Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2021. 

 
Senhores responsáveis, 

 
 

Estaremos realizando o segundo momento de análise dos casos de autorizações quanto à 

participação nas atividades presenciais. Sobre o assunto, orientamos que: 

 
 As autorizações devem ser enviadas obrigatoriamente para e-mail: 

ensinoremoto.cbnb@fab.mil.br até o dia 30 de setembro de 2021; 

 Os responsáveis que por algum motivo tiverem dificuldades de anexar o arquivo, devem 

informar a dificuldade por meio do e-mail mencionado ou diretamente para a equipe 

pedagógica, sinalizando o interesse de que o(a) discente retorne às atividades presenciais; 

 As autorizações recebidas ao longo de uma semana, os casos serão analisados pela equipe 

pedagógica sobre possibilidade de vaga e a Soed informará aos responsáveis sobre retorno 

dessa análise (até sexta-feira da semana em que foi enviada a autorização); 

 Os nomes dos discentes os quais as solicitações de inserção sejam aceitas constarão na 

relação da semana seguinte. Ou seja, o responsável que enviar a autorização e a solicitação 

seja aceita, o(a) discente deverá retornar às atividades presenciais na semana posterior a que 

enviar a autorização; 

 Apenas o envio da autorização por parte do responsável não garantirá a inserção do(a) 

discente na relação de alunos autorizados a participarem presencialmente, necessitando do 

retorno da Soed sobre a disponibilidade. Por esse motivo, orientamos que seja aguardado o 

contato da equipe pedagógica antes da presença do(a) aluno(a) no colégio; 

 O documento de autorização está contido no Plano de Retorno às Atividades Presenciais, 

disponibilizado no site institucional. Caso não seja possível sua impressão, poderá ser de 

próprio punho. 

 
Atenciosamente, 
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