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PROPOSTA PARA O RETORNO DAS AULAS EM 2021 

 

 O início do ano letivo com atividades remotas será dia 08/02 e a previsão para as aulas presenciais é 

dia 01/03. Este plano será apresentado ao Conselho de Escola na primeira quinzena de fevereiro para 

aprovação e posterior divulgação para a comunidade. 

 Para que este plano entre em vigor da melhor maneira, toda a equipe gestora (diretora e duas vice 

diretoras) farão o curso para aquisição da Declaração de Estabelecimento responsável. 

 A escola já adquiriu tapetes sanitizantes, lixeiras com pedal, totens de álcool em gel, dispensers de 

álcool em gel e para sabonete líquido e os banheiros passaram por adequações, visando atender as medidas 

sanitárias vigentes. Os bebedouros foram reformados e o refeitório e a sala dos professores também 

passarão por adequações, barreiras de acrílico, durante o mês de fevereiro. 

 Nas salas de aula será mantido o distanciamento de 1,5 m entre as carteiras e as que não serão 

utilizadas, sinalizadas. Cada professor terá a sua disposição na sala de aula  álcool em gel 70%. O refeitório 

está equipado com toalheiros, saboneteiras, dispenser de álcool em gel 70%, as mesas contarão com 

barreiras de acrílico e os lugares que não devem ser utilizados devido ao distanciamento, serão sinalizados.  

A secretaria está equipada com barreira de acrílico, toten de álcool em gel para uso da comunidade e álcool 

em gel 70% para o uso dos funcionários.  Nos corredores foram instalados dispensers de álcool em gel, como 

também ao lado dos bebedouros. Na sala dos professores serão instaladas barreiras de acrílico, já está 

equipada com toten de álcool em gel e contará com a indicação do número máximo de pessoas permitidas 

no local. Os lugares que não poderão ser utilizados serão sinalizados. Os banheiros foram equipados com 

toalheiros e saboneteiras. Outros espaços externos também contarão com totens de álcool em gel.  

 Com a previsão de aproximadamente 30 alunos por turma dos ciclos I e II, e considerando que serão 

atendidos 50% dos alunos por dia, teremos um fluxo de 165 alunos na escola durante o período da tarde. 

Para os ciclos III e IV, com previsão de 35 alunos por turma, considerando os mesmos 50%, teremos um fluxo  

de 192 alunos no período da manhã.    

ANO ALUNOS 
MATRÍCULADOS 

ALUNOS A SEREM ATENDIDOS 
PRESENCIALMENTE (50%) 

CAPACIDADE CONSIDERANDO O 
DISTÂNCIAMENTO 1,5M 

1 º A 25 13 12 

1 º B 25 13 12 

2º A 25 13 12 

2º B 25 13 12 

3º A 25 13 12 
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3º B 25 13 12 

4º A 25 13 12 

4º B 25 13 12 

4º C 24 13 14* 

5º A 30 15 14* 

5º B 30 15 14* 

6º A 35 18 14* 

6º B 36 18 14* 

7º A 30 15 12 

7º B 30 15 12 

7º C 30 15 12 

8º A 35 18 14* 

8º B 34 17 12 

8º C 34 17 12 

9º A 30 15 12 

9º B 30 15 12 

9º C 30 15 12 

* A escola conta com 11 salas e 3 delas, com espaço físico maior. 

 O critério que será adotado para a divisão das salas será por ordem de chamada. Cada grupo 

frequentará uma semana presencialmente  em sistema de rodízio, sendo que na semana que estiverem em 

casa utilizarão a Plataforma Google Sala de Aula. As turmas serão divididas em dois grupos de 50% dos 

alunos, sendo uma média de 15 alunos por sala nos ciclos I e II e de 17 alunos nos ciclos III e IV. 

Considerando um estudo feito anteriormente sobre a capacidade de cada sala de aula guardando o 

distanciamento de 1,5 m entre os alunos e a área de circulação destinada ao professor, nossa capacidade é 

de 12 alunos por sala, sendo que somente em duas, nossa capacidade sobe para 14 alunos (anexo 1). 

Segundo o anexo, teremos mais alunos distribuídos em duas turmas do que a capacidade da sala comporta. 

Para minimizar essa situação o mês de fevereiro será dedicado, além das atividades remotas, a uma busca 

ativa e verificar se realmente essas família tem interesse em retornar presencialmente para analisar a 

necessidade de organizar mais turmas. 
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 A entrada e a saída acontecerão  por portões diferentes, situados em três ruas distintas, com 

horários das 7h às 10h (Ciclos III e IV) e das 13h às 16h (Ciclos I e II): 

 Rua Custódio José Inácio Rodrigues: Ciclos I e III. 

 Rua Francisco Alves de Almeida: Ciclos II e IV. 

 Rua João Batista Pupo de Moraes: alunos que utilizarem transporte escolar e alunos com 

dificuldades de mobilidade. 

Organização dos Intervalos de Alimentação 

 Nos dois períodos os alunos serão divididos em três grupos, tendo um intervalo de 10 minutos entre 

eles para higienização dos espaços. Os grupos de estudantes serão acompanhados pelo professor 

responsável pela aula compreendida naquele período. 

 Intervalos dos Ciclos I e II, período da tarde:  

 Almoço: 

 13h00 às 13h20: 1ºs e 2ºs anos. 

 13h30 às 13h50: 3ºs e 5ºs anos. 

 14h00 às 14h20: 4ºs anos. 

 Lanche:  

 15h00 às 15h10: 1ºs e 2ºs anos. 

 15h20 às 15h30: 3ºs e 5ºs anos. 

 15h40 às 15h50: 4ºs anos. 

 Intervalos dos Ciclos III e IV, período da manhã:  

 Lanche:  

 7h00 às 7h10: 6ºs anos e 7ºs anos A e B. 

 7h20 às 7h30: 7º ano C e 8ºs anos. 

 7h40 às 7h50: 9ºs anos. 
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Almoço: 

 8h40 às 9 h00: 6ºs anos e 7ºs anos A e B. 

 9h10 às  9h30: 7º ano C e 8ºs anos. 

 9h40 às 10h00: 9ºs anos. 

 Os objetos e espaços de uso comum serão higienizados de acordo com as recomendações da 

Vigilância Sanitária. Todos os alunos, professores e funcionários deverão utilizar máscaras que devem ser 

trocadas no tempo recomendado. Para os professores e funcionários, além da máscara, usarão protetores 

faciais, alcool em gel individuais e a garantia do distanciamento em todos os espaços da escola. 

 A escola terá sinalizações sobre o distanciamento e as normas de prevenção contra COVID-19, como 

por exemplo,  distanciamento social necessário, lavagem de mãos, troca de máscaras, uso de álcool em gel , 

cuidado com os objetos de uso pessoal, entre outros. 

 Os pais e/ou responsáveis receberão orientações impressas sobre a volta as aulas e as medidas de 

proteção que devem ser adotadas por toda a comunidade escolar. 

 A escola está se preparando para atender as exigências do Memorando SME/DEPE n. 02/2021 que 

trata da comunicação visual. 

 Para os meses de fevereiro e março será proposto como trabalho os seguintes itens: 

- Ambientação dos alunos à nova realidade escolar com os protocolos sanitários necessários à prevenção da 

COVID-19 

- Atividades de interação para a retomada dos vínculos afetivos, emocionais e pedagógicos 

- Avaliação diagnóstica da aprendizagem dos alunos para a realização do planejamento 


