PLANO DE RETORNO ÀS
AULAS PRESENCIAIS

GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR
Diante da necessidade de buscarmos as melhores estratégias para a preservação da saúde, para
o acolhimento de toda a comunidade escolar e para a manutenção da qualidade das atividades
pedagógicas, este plano foi produzido a partir da contribuição de uma equipe formada por
profissionais de diferentes setores do Colégio Franco-Brasileiro. Em algumas etapas da
elaboração do plano de contingência, contamos com a assessoria de um Comitê
Científico, cujas sugestões foram acatadas dentro das possibilidades da escola.
Para o planejamento de nossas ações, foram considerados os documentos normativos que
regem a educação e a saúde em nosso país, estado e município, além das recomendações das
organizações de saúde nacionais e internacionais.
Em função da dinamicidade do cenário de retomada das atividades em nosso país e do
comportamento pouco previsível da pandemia de coronavírus, informamos que ao longo do
processo de planejamento e implementação este plano poderá ser alterado, gerando, assim,
uma nova versão. Caso isto ocorra, naturalmente, todas as mudanças serão informadas à
comunidade escolar.
Ressaltamos, ainda, que o sucesso do plano depende do comprometimento de todos e do
cumprimento de todas as orientações e regras definidas pela equipe multidisciplinar
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INTRODUÇÃO
Contextualização

Em dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde foi notificada sobre vários casos de
pneumonia na China, país onde iniciou-se o surto da doença COVID-19, causada pelo vírus
SARS-CoV-2.
Com o objetivo de conter o avanço do vírus, foram iniciadas estratégias de contingenciamento
que abrangeram a suspensão de diversas atividades, incluindo a interrupção do funcionamento
das escolas, o que afetou estudantes do mundo inteiro, conforme mostram as imagens a seguir,
obtidas por meio de um monitoramento mundial das escolas realizado pela UNESCO.

16 de março

16 de abril

16 de julho

Dia da suspenção das aulas no Rio de
Janeiro. No mundo, 44% dos estudantes
também estão sem aulas presenciais.

No mundo já, são 90,1% de estudantes
sem atividades presenciais nas escolas.

Globalmente, 60,9% dos estudantes
matriculados ainda estão sem aulas
presenciais.

https://en.unesco.org/covid19/education
No link acima é possível acompanhar os dados do fechamento das escolas em tempo real.
Em reconhecimento à situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro,
por meio do Decreto 46.973/20, o Governo adotou uma série de medidas de enfrentamento à
pandemia, incluindo a suspensão temporária das aulas presenciais, a partir do dia 16 de março.
Art. 4º - De forma excepcional, com o único objetivo de
resguardar o interesse da coletividade na prevenção do
contágio e no combate da propagação do coronavírus, (COVID
19), determino asuspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, das
seguintes atividades: (...) (VI) aulas, sem prejuízo da
manutenção do calendário recomendado pelo Ministério da
Educação, nas unidades da rede pública e privada de ensino,
inclusive nas unidades de ensino superior, sendo certo, que o
Secretário de Estado de Educação e o Secretário de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação deverão expedir em 48
(quarenta e oito horas) ato infralegal para regulamentar as
medidas de que tratam o presente Decreto;
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AÇÕES INICIADAS APÓS A SUSPENSÃO DAS AULAS

A partir da suspensão das aulas presenciais, e em observância às normativas das autoridades
sanitárias e do Ministério da Educação (MEC), reorganizamos rapidamente nossas ações, de
modo a assegurar os aspectos essenciais da aprendizagem dos alunos, considerando que a
garantia da qualidade pedagógica estaria estruturada em três pilares:

1- ACOLHIMENTO DOS COLABORADORES, ALUNOS E RESPONSÁVEIS
Atendimento psicológico on-line e gratuito

Foi oferecida aos colaboradores e seus familiares a possibilidade de atendimento psicológico
especializado.
Orientação das equipes gestoras para acolhimento da comunidade escolar no
retorno às aulas presenciais

Foi oferecida uma ação de Rodas de Conversa com psicólogo externo, para quem se
interessasse.
.
Infraestrutura digital para professores e alunos

Como garantia de infraestrutura para adesão ao home office, foram emprestados
equipamentos (laptops, IPads, câmeras e microfones) para professores e colaboradores
administrativos. Alguns alunos também receberam este suporte da escola.
Atendimento aos alunos

Para todos os alunos, a Equipe Pedagógica realiza atendimento por telefone ou por
videoconferência, sempre que há necessidade observada pela família ou pela escola, de acordo
com as especificidades de cada série.
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Atendimento individualizado aos responsáveis

Por solicitação das famílias ou por iniciativa da escola, muitos responsáveis são atendidos,
individualmente, pela equipe administrativa ou pedagógica da nossa instituição.
Parceria com as famílias e alunos

Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I foram realizadas Reuniões de Pais para cada
turma, que contaram com expressiva participação das famílias e têm possibilitado, dentre
outras coisas, a compreensão de que os processos, na avaliação dos responsáveis, têm
alcançado êxito, além de trazerem à tona os aspectos que necessitam de aprimoramento.
No Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, foram realizadas reuniões com os
representantes de turma, além de parcerias com plataformas de ensino e oferecimento de
monitoria. Foram criados, também, instrumentos de acompanhamento das famílias ao
desenvolvimento individual do aluno.
Outras atividades

Logo após a suspensão das aulas presenciais, iniciamos uma série de ações, já elencadas às
famílias e enviadas por meio de circular, que visam minimizar as perdas provenientes da
impossibilidade de estarmos juntos, pois todos sabemos que nenhuma atividade remota é
capaz de substituir a riqueza de aprendizagens oriundas do convívio social, possibilitado no
espaço escolar.
2- FORMAÇÃO DOCENTE
Treinamento dos professores

Organizamos treinamentos para todos os professores em diferentes plataformas de ensino e
aplicativos.
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3- ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS MEDIADAS POR TECNOLOGIA
Atividades Assíncronas e Síncronas

Já na primeira semana de suspensão das aulas presenciais, priorizamos as atividades
assíncronas e a capacitação dos professores, para que as atividades síncronas pudessem ser
colocadas em prática logo a seguir.
Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I foram respeitadas as orientações da OMS em
relação ao tempo médio de exposição à tela, pelas crianças.

ATIVIDADES
SÍNCRONAS

ATIVIDADES
assíncronas

do aluno por
Interação direta online. Interação
meio do material
postado pelo professor.
Depende do completo
funcionamento dos
equipamentos e internet,
naquele momento.
Os professores podem
esclarecer as dúvidas
diretamente.

Há mais flexibilidade
de horário e espaço
para o professor e para
o aluno.
As dúvidas são
encaminhadas pelo
aplicativo para
posterior
esclarecimento
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OBJETIVOS, PILARES E PERSPECTIVAS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
Objetivos

Este documento tem como objetivo orientar toda a comunidade educacional a fim de que
possamos retomar nossas atividades presenciais da forma mais segura possível, minimizando os
riscos de contágio e transmissão da COVID-19 e criando um ambiente seguro e saudável para
toda a comunidade escolar, favorecendo a continuidade das nossas atividades pedagógicas com
excelência e contribuindo com as medidas de mitigação estabelecidas pelas autoridades sanitárias.
Pilares

Durante toda a fase de construção de nosso Plano de Retorno, a preservação da saúde, o
acolhimento de toda a comunidade escolar e a manutenção da qualidade das atividades
pedagógicas têm sido nossos pilares.

Preservação
da saúde

Perspectiva

Acolhimento
Qualidade
pedágogica

O nosso plano de contingência propõe um protocolo sanitário com ações promotoras
da saúde, de prevenção e de controle de casos na escola.
É importante reforçar que a responsabilidade
COLABORADORES
pelo êxito do planejamento é de todos nós.
Alunos, colaboradores e responsáveis devem
RESPONSAVEIS
seguir as orientações e respeitar as regras
ALUNOS
definidas para a volta às aulas presenciais.
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A COVID-19
Embora ainda haja muitas lacunas a serem preenchidas sobre o comportamento do vírus e o
espectro clínico dos pacientes, a prevenção da doença baseia-se, principalmente, nas formas de
contágio e período de incubação e transmissão do vírus.
Período de incubação

Corresponde ao período entre o momento em que ocorre a contaminação e o aparecimento
dos sintomas. Pode variar de 2 a 14 dias, segundo estudos do Centers for Disease Control and
Prevention (CDC). Neste período, mesmo sem apresentar sintomas, a pessoa pode transmitir o
vírus.
Período de transmissão
Corresponde ao período no qual a pessoa infectada pode transmitir o vírus para outra pessoa.
Na maioria dos casos, a transmissão começa dois dias antes e se estende por cerca de 10 dias
após o início do aparecimento dos sintomas. Vale ressaltar, porém, que, como dito
anteriormente, muitas pessoas infectadas são assintomáticas, mas transmitem o vírus.
É importante ressaltar que estes parâmetros nos auxiliarão nas tomadas de decisão sobre as
medidas necessárias, caso seja confirmada a existência de casos de COVID-19 na nossa escola.
Para estas medidas, o Comitê Científico também auxiliará a equipe pedagógica.
Formas de transmissão do vírus

Ainda estão sendo desenvolvidas pesquisas para caracterização das formas de contágio da
doença. Até o momento, sabemos que o vírus pode ser transmitido pelo ar ou de pessoa para
pessoa, das seguintes formas:
- Contato de gotículas de tosse, espirro ou saliva de pessoas contaminadas com a boca, o nariz
ou os olhos de pessoas próximas
- Contato físico com pessoas contaminadas ou com superfícies ou objetos que estejam
contaminados, seguido de contato com a boca, o nariz e os olhos
A transmissão por partículas suspensas no ar também vem sendo estudada pela OMS.
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Sintomas mais
frequentes da COVID-19

Febre
Dor de garganta
Dor de cabeça
Tosse
Rash cutâneo

Congestão nasal ou coriza
Perda de paladar e/ou de olfato
Falta de ar ou dificuldade de respirar

Dor muscular
Náusea ou vômito
Diarréia
Fadiga

ORGANIZAÇÃO GERAL PARA A RETOMADA
As medidas gerais adotadas pelo Franco consideram que o distanciamento social, a utilização de
máscaras de proteção, a adoção de medidas de higiene e o isolamento dos doentes são ações
importantes para a prevenção do contágio e da transmissão.
ADEQUAÇÕES NA INFRAESTRUTURA
Sinalização para fluxo de pessoas e permanência nos ambientes

Em todos os espaços da escola a ocupação dos ambientes e o deslocamento deverá seguir as
sinalizações presentes nos pisos e outras superfícies, como carteiras e bancos.
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sala de aula
Educação Infantil

Para os alunos da Educação Infantil,
desenvolvemos um protocolo no
qual os alunos manterão o
distanciamento de 2 metros, mas
terão atividades pedagógicas que
valorizam a interação social, aspecto
fundamental para o desenvolvimento.

Ensino Fundamental e Médio

Nas turmas do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio, as salas também foram
preparadas para receber apenas o número
de alunos que puderem permanecer,
respeitando o distanciamento de 2 metros
entre elas e também com o professor.
Considerando as especificidades das turmas
da 3ª série do Ensino Médio, poderá haver
reorganização do número de alunos por
turma, em outros espaços da escola,
garantindo o mesmo distanciamento entre
os alunos e professores.
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Banheiros

Nos banheiros, serão instalados dispensers de álcool em gel. Além disso, haverá controle do
acesso dos alunos e higienização após cada uso.
Dispensers de álcool em gel

Além dos totens de álcool em gel, estão sendo instalados dispensers que estarão dispostos em
pontos estratégicos.
Sala exclusiva para atendimento de casos suspeitos de COVID-19

Alunos e colaboradores que manifestarem sintomas compatíveis com a COVID-19, serão
atendidos em salas exclusivas aos casos suspeitos da doença. Os casos serão acompanhados
pelas enfermeiras/pediatra da escola.
Bebedouros

Os bebedouros serão usados para encher a garrafinha e/ou copo pessoal, ambos trazidos de casa,
como já vínhamos fazendo, antes do isolamento social.
Anteparos de acrílico

Balcões de atendimento como os da recepção e cantina receberam divisórias de acrílico para
reduzir a exposição do colaborador destes setores e também das pessoas que acessarem estes
ambientes.
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Será obrigatório o uso adequado das máscaras de proteção para todas as pessoas acima de 2
anos de idade. Todos os colaboradores receberão do Franco máscaras de tecido.
Todos os alunos deverão trazer de casa, diariamente, um kit contendo 3 máscaras limpas, além
da máscara que será utilizada ao chegar.
Na chegada à escola, todos deverão substituir suas máscaras e o mesmo deve acontecer a cada
3 horas ou quando a máscara estiver úmida.
Colaboradores dos setores de recepção, atendimento, inspetoria, manutenção e serviços gerais,
além da máscara, deverão utilizar protetor facial (Face Shield) ou óculos de proteção.
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Sinalização dos ambientes para reforço das medidas de higiene pessoal e para
a promoção da saúde
Em toda a escola, serão distribuídos materiais educativos que orientam quanto às regras de
etiqueta respiratória, a higienização adequada das mãos, dentre outros, conforme apresentado
a seguir.
As famílias devem orientar seus filhos quanto a estas medidas, reforçando a importância do
autocuidado e da higiene pessoal para a prevenção de doenças.
Na escola, os educadores reforçarão as regras junto aos alunos e os orientarão a lavarem suas
mãos com frequência.
Além do reforço dos hábitos de higiene, continuaremos a promover ações educativas com toda
a comunidade escolar - alunos, responsáveis e colaboradores - que visam à aquisição de
atitudes que favorecem a promoção da saúde física e mental.
Intensificaremos as orientações e palestras que incentivam a prática constante de atividades
físicas, a alimentação saudável, o sono adequado e o equilíbrio mental, como fatores
primordiais para a manutenção de nossa saúde.
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LIMPEZA E DESINFECÇÃO
Sanitização de todos os ambientes escolares

Regularmente, toda a escola será sanitizada por empresa especializada na desinfecção de
ambientes.
Higienização dos ambientes e superfícies

Ambientes externos, salas de aula, objetos e superfícies serão higienizados seguindo os
protocolos de limpeza e desinfecção da ANVISA.
Os aparelhos de ar condicionado serão regularmente desinfectados por equipe especializada e
manteremos disponível, na escola, os certificados de desinfecção.
Em todas as salas haverá um borrifador com solução alcoólica para limpeza imediata, em caso
de necessidade.
Após cada troca de fralda, a superfície será higienizada com álcool 70% e as fraldas descartadas,
adequadamente.
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ROTINA ESCOLAR
Acesso ao ambiente escolar
Ao chegar às portarias da escola, todas as pessoas deverão passar pelo procedimento a seguir:
1

AFERIÇÃO DA TEMPERATURA

Inferior a
37.5°C

2

higienização das mãos

3

substituição da máscara

Legenda

Igual ou
Superior
a 37.5°C

4

higienização das mãos

5

higienização dos calçados

6

higienização das bolsas
e lancheiras

Segue para próxima etapa.
Contatar a família para buscar o aluno. que aguarda na sala de atendimento.
Entrada liberada.
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Todos os alunos e colaboradores deverão respeitar os horários escalonados de
entrada e de saída - que serão enviados posteriormente, de acordo com a série do aluno. Não será
permitido aguardar nas dependências da escola, de modo a não haver aglomeração nos
acessos
Atenção!
O fluxo de pessoas nos ambientes escolares será limitado aos colaboradores e alunos.
Responsáveis pelos alunos, fornecedores e demais pessoas só poderão entrar na escola com
autorização prévia e fora do horário de entrada e saída dos alunos.
Readaptação da Educação Infantil: durante o período de readaptação dos alunos da Educação
Infantil será permitida a entrada de um responsável por aluno, seguindo as orientações que
serão encaminhadas posteriormente
Utilização de bolsas e Mochilas

Alunos e colaboradores deverão acessar a escola com o mínimo de itens, de modo a facilitar a
higienização e reduzir a contaminação. Não recomendamos as mochilas de rodinhas.
Cadernos, livros, estojos e outros materiais escolares

O aluno deverá trazer somente o material solicitado para uso pessoal e higienizá-lo com
regularidade, com álcool 70%. Sugerimos uma caixinha com lenço umedecidos por álcool 70%
Os alunos não poderão compartilhar objetos pessoais e escolares.
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Kit do aluno

Todos os alunos que retornarem às aulas presenciais deverão levar os itens listados a seguir.
KIT : deverá ser levado diariamente
- Álcool em gel antisséptico de mãos para uso pessoal
- Embalagem com lenços umedecidos com álcool 70%
- 3 máscaras de tecido ou descartáveis
- 1 saco plástico identificado como "Máscaras usadas"
- 1 saco plástico identificado como "Máscaras limpas"
- 1 garrafinha para água (de preferência, térmica) ou copo individual
- 1 jogo americano (de preferência de material plástico) para o lanche
Estes itens deverão ser levados diariamente e estar identificados com
o nome e turma do aluno.
Para os alunos da Educação Infantil, além dos itens acima, devem ser enviadas
uma muda de roupa e fraldas, acondicionados em saco plástico resistente à higienização.
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ALIMENTAÇÃO
Os colaboradores que trabalham nas cantinas e refeitórios, incluindo os manipuladores de
alimentos, receberam treinamento específico por profissional habilitado pela ANVISA e em
atendimento ao disposto nos Decretos nº 47488 e nº 47683.
Recreio e lanche

Os alunos lancharão em suas salas e, logo após, poderão, com acompanhamento de um adulto,
ocupar áreas externas designadas para este momento de socialização. Os espaços estão
sinalizados, respeitando o distanciamento recomendado e o uso destes ambientes ocorrerá de
forma escalonada, com higienização após cada uso.
Alunos que trouxerem lanche de casa devem fazê-lo em uma lancheira que possa ser
higienizada na entrada da escola. Não poderá ser utilizada a geladeira da escola para
armazenamento de lanches, por isso recomendamos o uso de lancheiras térmicas.
Funcionamento da Cantina

Indicamos que cada aluno traga seu próprio lanche de casa. Quando for possível o
funcionamento da cantina, serão vendidos apenas produtos embalados e que possam ser
adequadamente higienizados.
Almoço
Para os alunos que almoçam na escola, as refeições serão servidas nas salas de aula
BIBLIOTECA
A biblioteca não funcionará para empréstimo de material e para visitas.
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TRANSPORTE ESCOLAR
Recomendamos que as famílias que utilizam transporte escolar verifiquem junto à empresa se
os protocolos de limpeza e desinfecção destinados a transportes coletivos, indicados pela
SUBVISA, estão sendo cumpridos, conforme a Resolução SMS Nº 4424 de 03/06/2020.
Caso a família faça a opção pelo uso do transporte escolar, comunicamos que não será possível
receber o aluno em horário diferente do que já está escalonado para cada turma, exatamente
para evitar aglomeração e contaminação. O mesmo deverá acontecer no horário da saída. Os
responsáveis pelo transporte deverão ter uma equipe para cuidar dessa movimentação,
respeitando as regras estabelecidas pelo protocolo de retorno do Colégio Franco-Brasileiro,
com distanciamento de 2 metros.
Lembramos que o Colégio não possui transposte escolar nem mantém contrato com nenhuma
empresa do ramo. Esse serviço é contratado diretamente pelas famílias que serão responsáveis
pelo cumprimento das regras: uso de máscara, higienização e limpeza períódica, ações que
protegerão toda a comunidade escolar.
ATENDIMENTO AOS RESPONSÁVEIS

O atendimento aos responsáveis pela Secretaria Escolar e pela equipe pedagógica continuará on-line.
PERFIL SANITÁRIO E ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE
Questionários para responsáveis e colaboradores

Responsáveis e colaboradores participaram de pesquisas que, dentre outras informações, nos
permitiram traçar o perfil sanitário da nossa comunidade escolar. Estes dados nos auxiliarão na
elaboração de campanhas e nas tomadas de decisão acerca do contingenciamento.
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Procedimentos diante de casos suspeitos na escola

Colaboradores

Colaboradores que tiverem sua temperatura aferida em valor igual ou superior a 37,5°C ou que
apresentarem sintomas relacionados à COVID-19 serão encaminhados à sala de atendimento
e orientados a procurar um serviço de saúde para as providências adequadas,
devendo permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias.
Sugerimos que seja realizado o teste RT-PCR para diagnóstico da doença, dentro do
prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde (MS). Caso o resultado do teste seja
positivo, o isolamento deve continuar até completar os 14 dias. Se for negativo, o
isolamento domiciliar deverá ser suspenso logo após a remissão dos sintomas.
Alunos
O aluno que apresentar sintomas relacionados à COVID-19 será encaminhado à sala específica
para avaliação do estado de saúde e comunicação com a família. Os responsáveis deverão
buscar o aluno para que o mesmo seja avaliado por um médico e inicie isolamento domiciliar,
dando continuidade aos seus estudos de forma remota.
Caso o aluno realize o teste de RT-PCR, específico para o diagnóstico da doença, dentro do
prazo estabelecido pelo MS e o resultado seja positivo, deverá permanecer em isolamento por
14 dias. Se o resultado do teste for negativo, o isolamento domiciliar poderá ser suspenso logo
após a remissão dos sintomas.
Sem a realização desse exame, o aluno não poderá retornar à escola, em nenhuma hipótese,
antes de 14 dias após o afastamento. Não serão aceitos atestados médicos sem o resultado do
teste específico.
Em ambos os casos, todas as superfícies e áreas utilizadas pela pessoa com suspeita da doença
serão imediatamente higienizadas.
Todos os alunos e funcionários que tiverem contato com pessoa com suspeita ou
confirmação da doença serão monitorados pelas pediatras da escola e, de acordo
com as orientações dos órgãos de saúde, poderão ser afastados. É recomendável que
estes também realizem o teste diagnóstico (RT-PCR para SARS-CoV-2).
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Procedimentos diante de casos suspeitos fora da escola
Colaboradores e alunos

Colaboradores e alunos que apresentarem sintomas relacionados à COVID-19 quando não
estiverem na escola, deverão buscar assistência médica e seguir as mesmas orientações
anteriores.
A escola deverá ser notificada o mais rápido possível.
Pessoas do convívio próximo dos colaboradores e alunos

Caso alguém da família ou do convívio familiar do aluno ou colaborador apresente sintomas
relacionados à COVID-19, a escola também deverá ser notificada o mais rápido possível.
Procedimentos diante de um caso confirmado
Colaboradores e alunos

Caso o resultado do teste RT-PCR dê positivo, deverão ser observadas as recomendações
médicas e o paciente deverá permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias após o início dos
sintomas.
A escola fará contato com a vigilância epidemiológica para registro do caso e definirá sobre as
condutas a serem adotadas, com base nos protocolos de rastreio e orientações dos órgãos competentes
comunicação com a escola

As dúvidas e comunicações referentes ao tema COVID-19", de naturaza pedagógica ou não, devem
ser enviadas pelo aplicativo, seguindo o seguinte caminho:
Para acesso pelo computador: Login no app > Atendimento > Nova solicitação > Selecionar canal
"Franco contra o coronavírus"
Para acesso pelo Mobile: Login no app > Escrever > Solicitar atendimento >
Selecionar canal "Franco contra o coronavírus"
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PLANEJAMENTO PSICOPEDAGÓGICO
Informações gerais
Orientações

Antes de recebermos os alunos, todos os colaboradores serão orientados com base nos
procedimentos que serão adotados. Após o retorno, alunos também receberão as orientações
necessárias para seguirem os protocolos de biossegurança.
Acolhimento

Nos primeiros dias após o retorno, intensificaremos as ações de acolhimento
Reorganização do planejamento

Os planos de ensino estão sendo constantemente reestruturados, de modo a revisarmos os
objetivos de aprendizagem com foco nas habilidades estruturantes, que são fundamentais para
que o aluno prossiga em sua escolaridade.
Avaliações

Os alunos continuarão sendo avaliados de forma processual e, independentemente da evolução
do retorno às aulas presenciais, estará garantido o modelo on-line de avaliação. As avaliações somativas
(testes, provas, seminários etc) ocorrerão na plataforma que já vem sendo utilizada com
esta finalidade. Os estudantes que tenham necessidade de apoio acadêmico contarão com
atividades de reforço e recuperação de conteúdos.
Ensino mediado pela tecnologia

No segundo semestre daremos continuidade ao processo de formação docente com foco nas
metodologias de ensino híbrido, possibilitando aos professores avançarem ainda mais neste
modelo de aprendizagem. Já estão planejados cursos que auxiliarão os docentes na utilização
de ferramentas multiplataformas que possibilitarão o ensino remoto colaborativo, estratégias
de conexão e interação durante as vídeo aulas síncronas, dentre outras.
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FASES DO RETORNO

Considerando as normativas governamentais, os pilares do nosso plano, a estrutura física da
escola e as recomendações dos órgãos de saúde e do Comitê Científico que nos auxilia,
definimos que utilizaremos 4 fases para o retorno às atividades presenciais.
Fase 1 – Orientações às Equipes Administrativa e administrativa
Pedagógica
QUEM?

Equipes de Manutenção, Limpeza, Portaria, Enfermagem,
Alimentação, Recursos Humanos, TI, TE, Auxiliares,
Secretaria, Inspetores e Bibliotecárias.
como?

On-line e presencial.
POR QUÊ?

Orientação para uso adequado de EPI, prevenção de
contágio e transmissão e protocolos específicos para
preparo da infraestrutura da escola.
Fase 2A – Orientações à Equipe Pedagógica
QUEM?

Professores, Orientadores Educacionais,
Coordenadores e Diretora.
como?
On-line, e presencial.
POR QUÊ?

Orientação para uso adequado de EPI, prevenção de
contágio e transmissão, utilização e teste de ferramentas
digitais e protocolos específicos que serão
adotados na escola.
Fase 2B - Reuniões com responsáveis
QUEM?

Responsáveis pelos alunos, Equipe Pedagógica
e Equipe de saúde.
como?
On-line.
POR QUÊ?

Esclarecimento de dúvidas sobre
o Protocolo de Retorno.
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Fase 3 - Retorno inicial dos alunos
QUEM?

Alunos cujas famílias optarem por encaminhar
seus filhos para a escola
como?

O colégio manterá o ensino remoto e os professores
ministrarão as aulas, diretamente de suas casas.
Quanto às aulas presenciais, na educação infantil, estas
serão mediadas pelos professores auxiliares nas
salas de aula do colégio. No ensino fundamental I, II
e ensino médio os alunos assistirão às aulas remotas
nas salas de aula, acompanhados pelos inspetores escolares.

Fase 4 - Retorno progressivo dos alunos e demais professores

Reforçamos que continuaremos com as atividades remotas até o fim do ano letivo. Após o
retorno inicial e avaliação constante do processo, continuaremos acompanhando as
condições sanitárias de nossa cidade e reavaliaremos, juntos ás famílias, quinzenalmente,
a intenção de retorno. A partir desses dados, migraremos para novos modelos de atividades
presenciais.
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