- PROTOCOLO DE RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS –
O NOVO NORMAL – 2022

Nosso plano tem como objetivo a manutenção da saúde e da segurança de nossa comunidade,
seguindo todos os protocolos oficiais.
A retomada das aulas tem sido gradual em todo o mundo e, em nossa escola não será diferente.
Vamos adotar medidas de triagem, distanciamento e sanitização, garantindo todas as rotinas de higiene.




PROTOCOLOS DE CHECAGEM DE TEMPERATURA DIÁRIA;
PROTOCOLOS DE ISOLAMENTO EM CASOS DE SINTOMA E IMEDIATA COMUNICAÇÃO ÀS FAMÍLIAS E
ÓRGÃOS DE SAÚDE;
EM CASO DE CONTAMINAÇÃO DE UM GRUPO PRESENCIAL, O MESMO SERÁ, IMEDIATAMENTE,
TRANSFERIDO PARA ATIVIDADES REMOTAS POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 15 DIAS.

OS DIFERENCIAIS DE NOSSA ESCOLA

Protocolo de distanciamento físico, com demarcação
horizontal e vertical, cartazes de informação e orientação em
todos os espaços da escola;

Protocolo para reuniões pedagógicas dos
colaboradores;

Protocolos para movimentação com entradas e saídas
supervisionadas e organizadas.

PRINCÍPIOS NORTEADORES




Cuidado e preservação da saúde e segurança de todos;
Garantir intervenções pedagógicas com foco na saúde emocional de todos;
Direito da continuação da aprendizagem.

1. SEGURANÇA E ROTINAS PREVENTIVAS







No caso de um familiar apresentar sintomas NÃO envie
o filho à escola;

Não será admitida a entrada de alunos com sintomas
gripais;

Uso obrigatório de máscaras, por tempo indeterminado,
com troca a cada três horas. (Os responsáveis devem garantir
que cada aluno tenha, no mínimo, duas máscaras,
acondicionadas em recipiente adequado.);

A escola instalou tapetes sanitários, dispensers, totens e
borrifadores de álcool gel por toda a escola; recomendamos que
façam uso constante para higienização;
Cada aluno deverá portar o “seu” recipiente de álcool em gel;
As salas serão higienizadas a cada troca de turno;
Recomendamos que os alunos utilizem a mesma carteira todos os dias;
Temos salas separadas para acolher casos suspeitos durante a atividades presenciais.

2.

SAÚDE EMOCIONAL E ACOLHIMENTO


Nas duas primeiras semanas vamos adotar ações que
busquem trabalhar questões emocionais e afetivas;

Acompanhamento dos casos mais sensíveis, manutenção
de atividades que acessem a saúde emocional da comunidade
escolar;

3. DIAGNÓSTICO DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS




Aplicação de atividades de sondagem e avaliações diagnósticas de referente ao período remoto;
Retomada de conteúdos basilares;
Reavaliação da retomada de conteúdos e reorganização dos planejamentos.

4. PROCESSO AVALIATIVO




Retomada das avaliações realizadas de forma presencial e remota com sistematização dos
resultados;
Elaboração das avaliações com adequação às calibragens;
Mapeamento de possíveis lacunas nas matrizes curriculares.

5. INÍCIO DAS AULAS




03 fevereiro  Educação Infantil e Ensino fundamental Anos Iniciais – Bloco B
03 fevereiro  Ensino Médio – Bloco C – 1º Andar
07 fevereiro  Ensino Fundamental Anos Finais – Bloco C – térreo

6. HORÁRIOS E ACESSO ÀS AULAS







Paras acesso às aulas presenciais a utilização do UNIFORME COMPLETO é obrigatória;
O acesso ao Bloco B – educação infantil e ensino fundamental anos iniciais – será realizado pela
RAMPA LATERAL ou pela ESCADARIA PRINCIPAL;
O acesso ao Bloco C – ensino fundamental anos finais e ensino médio – será realizado pela
entrada coberta.
Os horários de entrada e saída, bem como os de intervalos foram adequados para evitar
aglomeração;
Solicitamos aos pais e responsáveis extremo rigor no cumprimento dos horários de entrada e
saída dos alunos, respeitando as demarcações e orientações de nossos funcionários;
Seguindo os protocolos de segurança, informamos que os pais e responsáveis não poderão
adentrar os blocos “B” e “C”, salvo autorização expressa da direção.

HORÁRIOS
ENTRADA:









Bloco B:
Infantil 7h50
1º, 2º e 3º  7h35
4º e 5º  7h30
Bloco C:
8º e 9º  7h35
1ª. 2ª e 3ª EM  7h30
6º e 7º  7h40

SAÍDA:









Bloco B:
Infantil 12h00
1º, 2º e 3º  12h15
4º e 5º  12h20
Bloco C:
8º e 9º  12h20
1ª, 2ª e 3ª EM  12h15
6º e 7º  12h25

7. INTERVALOS E LANCHES



Cada aluno deverá trazer a sua garrafa d’água;
Os horários dos intervalos foram reorganizados para garantir o máximo de distanciamento.
O pátio está demarcado e os funcionários da escola irão monitorar as áreas de utilização;



A lanchonete foi reaberta mas recomendamos que, neste primeiro momento, as famílias
enviem os lanches.

8. AULAS REMOTAS






As aulas remotas vão seguir o mesmo horário das atividades presenciais e os alunos estão
submetidos ao mesmo regimento escolar;
As avaliações serão presenciais e remotas, variando conforme intencionalidade e segmento;
As famílias que optaram por aulas remotas poderão solicitar a mudança para aulas
presenciais devendo, no entanto, aguardar o tempo mínimo de 21 dias. Mudanças de aulas
presenciais para remotas poderão ocorrer com maior celeridade, devendo ser autorizadas
pela coordenação.
Todos os casos especiais serão tratados pelas coordenações de segmento.

