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APRESENTAÇÃO
Diferentemente de um retorno de férias, a partir da segunda quinzena
de setembro receberemos uma comunidade escolar retornando do
isolamento social, alguns, infelizmente, com perdas, que devem ser
respeitadas em qualquer que seja o planejamento de retomada. É,
fundamental, portanto, um olhar humanizado, considerando os
aspectos socioemocionais e a promoção do acolhimento aos
estudantes e suas famílias.
Este documento apresenta as orientações gerais de retorno às aulas
presenciais, além de sugestões de atividades de acolhimento e
reintegração social, e ainda, os protocolos de segurança sanitária a
serem adotados na escola.

Portanto, é nosso entendimento que a volta às aulas deva ser
gradual, de forma cautelosa, incluindo todas as precauções possíveis
para minimizar a disseminação da infecção pelo SARS-CoV-2 nas
escolas (SBP, 2020).

PRINCIPIOS QUE NORTEIAM O PLANO DE AÇÃO
A - Cuidado e Preservação da saúde e segurança de todos;
B - Garantir intervenções pedagógicas com foco da saúde emocional
de todos;
C - Direito da continuação da aprendizagem;
D - Considerar aprendizados acumulados de
outras regiões, estados, e, até mesmo países que retomaram antes
do Brasil.

MEDIDAS
INSTITUCIONAIS
DE
SANITÁRIA E ROTINA PREVENTIVA

SEGURANÇA

Para evitar a transmissão do vírus, adotaremos medidas
comportamentais, conscientizando todos os membros da comunidade
escolar (profissionais, alunos e responsáveis), para garantir um
ambiente seguro aos alunos e funcionários. A adoção dessas
medidas são fundamentais, tendo em vista que a escola costuma ter
ambientes fechados, com grande número de pessoas e com
realização frequente de atividades coletivas.

MEDIDAS EDUCATIVAS
A Escola Cristã Ebenézer adotará políticas de educação para
prevenção de infecções que envolvam alunos, pais, professores e
funcionários.
A Escola promoverá uma rotina de treinamentos sobre o protocolo
de saúde, com especial ênfase na correta utilização da máscara,
higienização das mãos, alimentação, usos de objetos e respeito
ao distanciamento social no ambeinte escolar;
Os pais serão orientados a não levarem seus filhos à escola ao
menor indício de quadro infeccioso, seja febre, manifestações
respiratórias, diarreia, entre outras. Deverão mantê-los afastados
enquanto se aguarda a conclusão do diagnóstico, com todo o
cuidado da escola através de orientações frequentes com as
especialistas da area comportamental (psicóloga), com o objetivo
de não se estigmatizar o aluno ou colaborador, o que poderia,
posteriormente trazer consequências negativas, como bullying
entre os alunos;
Caso a criança ou membros da família apresentarem teste
positivo para o SARS- COVID19, a escola deverá
ser
comunicada, sendo o seu retorno condicionado à melhora dos
sintomas e não antes de 14 dias, a contar do primeiro dia do
surgimento dos sintomas, apresentando um documento que
comprove negativo para o SARS- COVID 19;
A escola disponibilizará cartazes informativos e educativos nos
espaços internos e externos com orientações dos novos
procedimentos comportamentais em relação aos cuidados com a
saúde e norma de higiene;

Os alunos, colaboradores e comunidade escolar, em geral, serão
orientados a não utilizarem lenços e toalha de tecido, para isso,
será disponibilizado papel toalha . Orientação para o uso de
lenços descartáveis ou do antebraço (cotovelo dobrado) ao tossir
ou espirrar, evitar tocar olhos, boca e nariz;
As medidas educativas serão adaptadas para todas as faixas de
idade, pré- escola e ensino fundamental, em linguagem e
comunicação adequadas para cada fase;
Estas medidas serão estendidas ao ambiente doméstico da
criança através de palestras e orientações com atividades
educativas com intuito de reforçá-las, assim como será exibido
material ilustrativo em quadros de aviso, sala de aula, corredores,
e-book e etc.

TRIAGEM
A escola implementará rotina segura e rígida de triagem, composta
por declaração de saúde por aluno, semanalmente (modelo em
anexo), e estrutura para verificação diária de temperatura dos alunos
e colaboradores.

DISTANCIAMENTO SOCIAL
Na entrada os alunos aguardarão na calçada e/ ou no pátio,
obedecendo os espaços demarcados no chão e aguardando o
comando para liberação;
Na saída os alunos aguardarão na sala de aula e/ ou no pátio
obedecendo o distanciamento estabelecido e aguardando o
comando para liberação;
Nas turmas de Educação Infantil os pais receberão as crianças na
porta da sala seguindo o distanciamento, de acordo com a
sinalização no piso. Só será permitido um acompanhante por
criança;
Não será permitido a entrada de outras pessoas no interior da
escola que não sejam alunos, professores ou funcionários. O
atendimento presencial aos pais e/ ou responsáveis será apenas
pelo acesso à secretaria;
A distância mínima estabelecida pela escola entre pessoas é de 1
metro a 1,5 metros em todos os ambientes, internos e externos,
especialmente entre carteiras na sala de aula, ressalvadas as
exceções para alunos que dependam de acompanhamento ou
cuidados especiais, ou ainda, em razão da especificidade da
atividade.

Serão evitadas atividades que envolvam grandes aglomerações
em ambientes fechados, sendo estimuladas as atividades ao ar
livre. As
atividades em grupos de alunos, assim como
jogos,competições, festas, comemorações de aniversários,
reuniões, comemorações e atividades que envolvam coletividade
estarão suspensas temporariamente;
Recreio – acontecerá em horários alternados, com espaços
demarcados nas filas e localização das mesas e cadeiras;
Alunos e colaboradores serão orientados sobre a importância de
não se cumprimentarem com abraços, beijos e apertos de mãos.
Serão
apresentadas
outras
formas
de
cumprimento
desenvolvendo a criatividade de cada turma ou segmento com a
comunidade escolar;
Alunos e colaboradores serão orientados a não tocarem nos
corrimãos, colunas, maçanetas, fechaduras ou quaisquer outros
utensílios de uso coletivo.

HIGIENE PESSOAL
Promover cultura de atenção aos procedimentos de limpeza
pessoal. Higienização das mãos frequentemente, com água e
sabão, ou álcool em gel 70%; especialmente antes e após as
refeições e a ida ao banheiro;
Uso obrigatório de máscara dentro da escola, no transporte e em
todo o percurso de casa até a escola. Não retirar nem
compartilhar a máscara em hipótese alguma e trocá-la a cada
duas a quatro horas, ou antes, se estiverem sujas, úmidas ou
rasgadas. Após o uso, a máscara reutilizável deverá ser
acondicionada em saco plástico e guardada na mochila/bolsa, ou
no caso das descartáveis, colocá-las no recipiente adequado;
A água potável deverá ser usada de modo individualizado. Cada
estudante e/ou colaborador deverá portar sua garrafa de água ou
seu próprio copo;
Ao adentrar a escola, ainda no pátio
desinfectadas;

as mochilas serão

Não Será permitido compartilhamento de objetos escolares,
pessoais ou de trabalho.

MONITORAMENTO
Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas para COVID19 no espaço da escola;
A Escola fará aferição da temperatura de todos os funcionários e
alunos no portão de entrada;
A escola manterá uma sala reservada, para isolar aluno, professor
ou funcionário que apresentarem sintomas da COVID-19, até que
possam voltar para casa, ou dependendo do contexto clínico, para
atendimento médico;
Caso haja suspeito de COVID-19 numa
turma, as aulas daquela turma devem
ser suspensas durante sete dias. Se
o caso for confirmado, as aulas
devem ser suspensas durante catorze
dias.

SANITIZAÇÃO DOS AMBIENTES
A limpeza e desinfecção da escola e dos objetos escolares,
procederá a cada troca de turno, e, mais frequentemente, das
áreas de maior circulação de pessoas, assim como dos objetos
mais tocados, maçanetas, interruptores, teclados, etc. Para isso,
utilizará a solução recomendada: solução de hipoclorito de sódio a
0,5% para limpar superfícies e de álcool a 70% para pequenos
objetos (SBP, 2020);
Os brinquedos do parquinho serão higienizados frequentemente;
Usar o tapete de sanitização na entrada da escola.

INTERVALOS / RECREAÇÃO
Os
intervalos
serão
feitos
com
revezamentos de turmas em horários
alternados
obedecendo
os
distanciamentos estabelecidos.

CANTINA / BEBEDOUROS
Os alunos deverão preferencialmente trazer o lanche de casa,
evitando o compartilhamento;
A cantina da escola atenderá temporariamente no formato
delivery, sendo os pedidos e pagamentos realizados com
antecedência;
O bebedouro só funcionará com a opção de torneira, utilizando-os
apenas para encher as garrafas, as torneiras de bico que não
atendem a especificação da vigilância serão interditadas ou
substituídas.

SAÚDE EMOCIONAL E ACOLHIMENTO
A escola estará desenvolvendo uma série de ações para acolher e
cuidar da questão emocional de toda equipe de colaboradores e
comunidade estudantil.

RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS
Para o retorno das aulas presenciais os pais e/ ou responsáveis
deverão comparecer à escola para assinar o “Termo de livre
consentimento e responsabilidade para retorno às aulas
presenciais”, o qual condicionará a presença do aluno nas aulas;
O retorno será de forma gradual, com escalas de turmas,
quantidade reduzida de alunos, e definição de agenda para aulas
presenciais rotativas (híbridas);
A decisão tomada para o retorno, encontra-se respaldada, além
dos documentos legais, pela enquete, disponibilizada aos pais e
responsáveis.

CRONOGRAMA DE RETORNO

Obs.: Vale ressaltar que as quantidades apresentadas poderão sofrer
alterações.

ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A escola garantirá avaliações adaptadas ao contexto, em função
das diferentes situações enfrentadas por nossos alunos, além de
assegurar as melhores oportunidades de forma a atender a
pluralidade.

ADEQUAÇÃO DO CALENDÁRIO LETIVO/2020
Reorganizamos o calendário escolar de forma a conseguir realizar
as atividades da nossa proposta pedagógica e garantir o
cumprimento das determinações legais.

DIAGNÓSTICO DE APRENDIZAGEM E DOS
CONTEÚDOS PREVISTOS E TRABALHADOS
Aplicação das atividades de Sondagem e elaboração dos
instrumentos avaliativos de diagnóstico, para checagem das
aprendizagens, referentes ao período de educação remota.
Mesmo no modo presencial, todas as devolutivas das atividades
feitas pelos alunos/professor, deverão acontecer pela Plataforma
de Aprendizagem - PDA.

AJUSTES DO CURRÍCULO
A escola priorizou os direitos de aprendizagem essenciais em
cada ano/série, alinhada a BNCC, com foco nas competências
socioemocionais.

ATENDIMENTO AOS PAIS E RESPONSAVEIS
O atendimento continuará preferencialmente por meio dos canais
já conhecidos pela comunidade (agenda digital, telefones,
whatsapp, e demais redes sociais);
As reuniões serão realizadas por meio do Google Meet, caso
necessário, reuniões presenciais serão realizadas com
agendamento respeitando o protocolo de segurança e saúde;
Qualquer necessidade de atendimento pedagógico presencial,
deverá ser agendado antecipadamente com a coordenação do
segmento.

LEMBRETE
É DE RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA
Garantir que o aluno leve consigo seus objetos de uso individual:
no mínimo duas máscaras; sacos plásticos para acondicionar as
máscaras após o uso; garrafa ou copo plástico; além dos demais
utensílios e materiais de uso individual;
Avisar a escola em caso de COVID-19 (suspeito ou confirmado)
na família;
Manter em isolamento domiciliar por 14 dias, a partir do
surgimento dos sintomas;
Caso seja aplicado o rodízio e/ou alternância de horários das
turmas, a família deverá cumprir o que for estabelecido. A família
deverá estar ciente da não possibilidade de compatibilizar os
horários de irmãos que estudem em turmas/séries diferentes.
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