PLANO DE RETORNO
ÀS AULAS

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Desde o dia 18 de março, as a vidades escolares foram suspensas em nosso Estado, como tenta va de
evitar a maior e mais rápida disseminação do coronavírus, o que provocaria um colapso no sistema de saúde.
Após o período de distanciamento social que nos impossibilitou de ministrar aulas presenciais,
voltaremos às aulas, de forma gradual e responsável, seguindo rigorosos critérios de segurança, sempre atentos à
saúde emocional e sica da comunidade escolar.
Organizamos, juntamente com uma equipe de proﬁssionais do Hospital Primavera, este conjunto de
regras observando as boas prá cas realizadas em outros países, e buscando ouvir sempre as recomendações de
infectologistas e proﬁssionais da Saúde.
Caso as demais turmas do ensino básico já tenham o seu retorno presencial permi do, adotaremos as
medidas a seguir.

MEDIDAS GERAIS
O retorno será organizado por estágios, conforme sequência abaixo:
Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

Estágio 5

11 de janeiro

18 de janeiro

19 de janeiro

20 de janeiro

25 de janeiro

Revisão ENEM,
acolhimento e
diagnóstico de
aprendizagem*

Ens.
Fundamental 1
Adaptação Ed.
Infantil

Ens.
Fundamental 2
Adaptação Ed.
Infantil

Educação
Infantil

Ensino Médio
2021
(aulas regulares)

* - Revisão ENEM para alunos das 3ª séries do Ens. Médio 2020 e 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio 2021.
- Acolhimento para todos os alunos do Ensino Médio 2021.
A escola será dividida em três setores isolados e o trânsito de pessoas nesses setores ﬁcará restrito aos
seus respec vos funcionários. O acesso de funcionários de outro setor será criteriosamente controlado.
Setor 1
Educação Infantil

Setor 2
Ensino Fundamental

Setor 3
Ensino Fundamental 2
e Ensino Médio

TURMAS PRESENCIAIS E ON-LINE
Serão formadas turmas para as aulas presenciais e uma turma para as aulas remotas. Em cada turma
presencial, teremos dois grupos ( A e B ), que, se necessário, farão um rodízio semanal:
1ª semana – Grupo A – terão aulas presenciais
2ª semana – Grupo B – terão aulas presenciais
Os alunos que es verem em casa, nesses dias, terão aulas e a vidades não presenciais. E assim,
sucessivamente.
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MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENÇÃO

Iden ﬁcar e ‘‘isolar”
indivíduos sintomá cos
*
Usar, de modo universal, a máscara
*
Evitar aglomerações
*
Higienizar, e frequentemente,
as mãos
*
Higienizar e limpar o ambiente
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MEDIDAS GERAIS
COMO SE PROTEGER E PROTEGER OS OUTROS

1 – Todos os ambientes serão devidamente higienizados no início, durante e no ﬁnal das a vidades escolares do
dia.
2 – Serão disponibilizadas, em locais de fácil acesso, estações de higiene das mãos e, em todas as salas de aulas e
demais ambientes da escola, recipientes com álcool em gel 70%.
3 – Serão orientados a promover a higienização das mãos todos aqueles que comparecerem em ambientes da
escola. Cartazes informa vos serão colocados em todos os ambientes.

4 – Será aferida a temperatura das pessoas que ingressarem na escola.
5 – Ficará, temporariamente, suspensa a circulação de pessoas que não sejam funcionários nem estudantes no
interior da escola, a não ser com autorização expressa das Coordenações ou Direção.
6 – Serão demarcados espaços sicos da escola, de modo a observar as regras seguras de distanciamento. O
acesso às escadas também será controlado.
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7 – Nenhuma a vidade será realizada sem que haja um distanciamento
mínimo de 1,5 m entre os par cipantes
8 – Orientar o isolamento imediato de toda pessoa que apresentar
sintomas da COVID-19, inclusive no ﬁcando as autoridades municipais de
saúde.
9 – Solicitar a alunos e trabalhadores que tragam, diariamente, máscaras de pano (ou descartáveis) adicionais
para a troca do utensílio a cada 3 horas.
10 – Objetos pessoais não deverão ser compar lhados ou trocados por terceiros.
11 – Para minimizar o contato, os alunos serão organizados em grupos que terão horários de aula, intervalos e
períodos de alimentação próprios.
12 – A entrada e a saída de cada grupo também serão organizadas de forma especial, para que haja o mínimo
de contato possível.
13 – Serão desa vados os bebedouros com disparo para a boca. Os alunos deverão trazer suas garraﬁnhas
individuais.
14 – Será priorizado o uso de materiais descartáveis.
15 – As can nas estarão abertas com opções bem restritas e a compra dos ckets deverá ser feita,
preferencialmente, na chegada. Lanches poderão ser trazidos de casa em sacolinhas plás cas que também
deverão servir para o descarte.
16 – A biblioteca e os laboratórios funcionarão com acesso restrito e regras próprias.
17 – Os brinquedos dos playgrounds serão temporariamente desa vados.
18 – As a vidades de Educação Física seguirão regras especíﬁcas.
19 – Os aparelhos de ar-condicionado terão manutenção semanal, e as janelas das salas serão abertas durante
os intervalos de aula.
20 – Professores, funcionários e alunos serão orientados sobre a importância da obediência às normas e
possíveis punições pelo descumprimento delas.
21 – Será desenvolvida uma ro na de treinamento intenso e con nuo às famílias sobre este protocolo de
saúde. Deve-se, pois, haver o engajamento colabora vo delas no tocante à orientação de seus familiares e à
corresponsabilidade assumida por todos para o sucesso das medidas a serem adotadas, inclusive com a rápida
e ﬁdedigna comunicação à ins tuição de ensino e às autoridades de saúde em caso de constatação de algum
dos sintomas da Covid-19.
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MEDIDAS PEDAGÓGICAS
1 - Até que as autoridades de saúde aﬁrmem não ser mais necessária a adoção dos protocolos de saúde, o CCPA
u lizará diversas formas de trabalho educacional remoto, promovendo gradualmente a adoção de a vidade
educacionais presenciais de forma segura conforme seus níveis de necessidade.
2 - Todas as aulas serão gravadas ou transmi das de forma que, os alunos que não verem presentes no dia,
possam assis -las de casa.
3 - O CCPA irá desenvolver um plano de trabalho remoto para os estudantes do grupo de risco ou para aqueles,
(cuja famílias) não se sintam confortáveis e seguras de que eles realizem as a vidades educacionais presenciais na
unidade escolar.
4 - Desenvolverá um plano de trabalho especial para que professores e demais colaboradores que se encontrem
no grupo de risco da Covid-19 possam desenvolver suas a vidades de forma remota.
5 - Deverá organizar o plano pedagógico para que as a vidades, que demandem interação sica, ocorram sem o
contato entre os alunos e sem o compar lhamento de materiais.
6 - Organizará a a vidade educacional, de modo que os alunos não re rem seus materiais do ambiente escolar
evitando, assim, ao máximo possível, sua re rada e reingresso.
7 - Não haverá a realização de grandes eventos, que possam promover aglomerações.
8 - A jornada diária poderá ser ampliada e sábados le vos poderão ser programados.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL 1 E EDUCAÇÃO FÍSICA
EDUCAÇÃO INFANTIL
1 – A par r do portão de entrada, as crianças serão conduzidas por funcionários às próprias salas.
2 – O acesso às portarias será organizado da seguinte forma: portão 5 - turmas do infan l e 1º ano / portão 6turmas do Maternalzinho, Maternal, Jardim I e Jardim II.
3 – Será permanente o uso de protetor facial (acrílico) para todos os funcionários da Educação Infan l.
4 – Recipientes com álcool gel para higienização das mãos ﬁcarão sob responsabilidade de adultos.
5 – Todos os funcionários que u lizarem o serviço público chegarão, com antecedência, para a troca de roupas e
calçados.
6 - Será obrigatório o uso de objetos individuais, trazidos de casa, além de um recipiente plás co para trazer uma
máscara limpa e, em seguida, guardar a máscara usada.
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ENSINO FUNDAMENTAL

Acolhimento emocional
Horários diferenciados para o recreio/lanche.
Uso obrigatório de toalhas próprias para o lanche.
A garraﬁnha individual e o copo deverão estar com o nome do aluno gravado.
Higienização constante do celular e dos óculos, que são objetos de muita manipulação.
Não será permi do trazer brinquedos.
Serão realizadas tarefas extras sobre higiene das mãos e conjunto de medidas comportamentais, que
devem ser tomadas ao tossir ou espirrar.
Ÿ Não será autorizado o compar lhamento de materiais com amigos.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Prá cas seguras nas aulas de Educação Física e nos Esportes:
Ÿ professores e alunos deverão lavar as mãos com água e sabão ou u lizar Álcool Gel 70º INPM, antes e

depois das aulas de Educação Física e das prá cas espor vas.
Ÿ os materiais deverão ser higienizados antes e depois das aulas.
Ÿ nas piscinas, seguiremos a orientação da OMS, na qual “é recomendado o aumento do nível de
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

saneamento da água, de modo que se mantenha o cloro mais próximo de 2,0 ppm* (parte por milhão)”.
o professor deve se assegurar que os alunos/atletas não compar lhem materiais entre eles.
manter os materiais pessoais afastados dos demais materiais.
seguir as instruções de espaçamento social adequado, com no mínimo 1,5m entre os pra cantes da aula.
será obrigatório o uso de máscaras protetoras.
serão criados marcadores para indicar o espaço apropriado de uso dos alunos-atletas (quadras, sala de
dança e xadrez, tapete de ginás ca, arquibancada, deck da piscina etc.
será atribuído a cada atleta um perímetro para o melhor aproveitamento do espaço (quadra, piscina, sala
de dança etc.) durante as aulas.
será estabelecido um número máximo de alunos-atletas por horário.
deixar as instalações de treino o mais rápido possível quando do término da a vidade.
não deverá haver confraternizações após as aulas.
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A Biblioteca funcionará a par r do mês de fevereiro de 2021.

Ÿ Acesso restrito mediante 50% da capacidade.
Ÿ Haverá uma redução do número de máquinas disponíveis, cujos teclados serão protegidos por ﬁlme
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

plás co para facilitar a higienização que deverá ser feita sempre após a sua u lização.
Não serão permi dos emprés mos domiciliares.
O uso da Xerox ﬁcará limitado a impressões e materiais do próprio Acervo Geral da Biblioteca.
Será permi do o agendamento de aulas, desde que sejam obedecidos os protocolos de segurança, não
sendo permi do o uso de mesas cole vas e o compar lhamento de materiais entre alunos.
Sinalização para a conscien zação de uso da Biblioteca.
Somente será possível a consulta ao Acervo Geral da Biblioteca através da ajuda da bibliotecária. Os livros
manuseados deverão ser depositados em locais especíﬁcos e isolados por 48 horas até a próxima
u lização.
Deverão ser higienizados, periodicamente, os mobiliários (mesas, cadeiras, estantes, prateleiras, quadro,
controles e equipamentos em geral) e o acervo (livros, revistas, enciclopédias, vídeos, catálogos, atlas)
deverá receber uma higienização a seco, com uso de ﬂanelados.
Uso racionado do ar-condicionado, limitado por horários para a oxigenação do ambiente. Segue o mesmo
critério das salas de aula.
Uso dos disposi vos móveis (Livrão e Baú de Leitura), com ﬁnalidade única e exclusivamente decora va.
Proibido o uso dos livros, almofadas e tapetes.
Projetos, como Clube do Livro e Sol, além de outros estarão restritos a encontros remotos.
Haverá ﬁcha de controle dos acessos feitos à Biblioteca Marcos Pinheiro Monteiro diariamente e por turno.
As mesas do espaço de consulta da biblioteca serão para uso individual.

OBSERVAÇÃO: TODAS AS NORMAS ACIMA FORAM ELABORADAS DENTRO DE UMA PREVISÃO
BASEADA NO CONTEXTO ATUAL E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES ATÉ O REINÍCIO DAS AULAS,
A DEPENDER DE NOVAS MEDIDAS QUE POSSAM SER ADOTADAS PELO GOVERNO, EM FUNÇÃO
DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO ESTADO DE SERGIPE.
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