
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NAED SUL

EMEF PROFESSORA ANÁLIA FERRAZ DA COSTA COUTO

PLANO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS EM 2021 EM FUNÇÃO DA
CONTINUIDADE DA PANDEMIA DO COVID-19

A EMEF Profª  Anália  Ferraz da Costa  Couto localiza-se na Rua Itagiba,
s/nº, Jardim Amazonas em Campinas-SP. Equipe Gestora: Fátima Aparecida
Jesus  da  Silva,  Diretora  Educacional  e  Fernanda  Torrezan  Marcelino,  OP.
Funciona em dois períodos: manhã: 07:00 às 12:00 e tarde: 13:00 às 17:00.
Possui por volta de 265 alunos: 150 de manhã e 115  à tarde.

Iniciamos  este  Plano  de  retorno  às  aulas  presenciais  em  2021,
manifestando nossa temeridade e discordância de tal retorno presencial, sem
que haja a vacinação de todos os que estejam no quadro de pessoas a serem
vacinadas e  que  frequentarão a  escola  presencialmente,  para  que exista  a
segurança do contato presencial humano, livre da possibilidade do contágio e
adoecimento dos membros da comunidade escolar.

Abaixo elencamos alguns pressupostos levantados pela Unidade Escolar
articulados a parâmetros postos pela atual administração municipal. Também
elencamos abaixo, algumas condições necessárias para que todos os alunos
da Rede Municipal tenham condições para o acesso e permanência à escola,
nos moldes em que se apresenta no tempo e espaço atuais. 1 -Organização
sanitária  da  escola  para  atendimento  presencial,  conforme  Caderno  06  da
Vigilância Sanitária Municipal; 2- Cumprimento de mínimo 800 horas anuais; 3-
Utilização de modelo de ensino híbrido; 4- Cumprimento de 03 horas diárias de
aula presencial; 5- Atendimento presencial diário de alunos, de acordo com a
capacidade física das salas de aula, obedecendo-se o distanciamento de no
mínimo 1,5m, o que corresponde ao máximo de 35% de alunos de cada turma
por  dia;  6-  Retomada  pela  SME,  do  projeto  de  disponibilização  de
equipamento, tablet, para todos os alunos; 7 - Disponibilização pela SME, de
Educação Digital para todos os alunos; 8- Deliberação pelas famílias acerca da
frequência presencial dos alunos, com obrigatoriedade da apresentação das
atividades propostas; 9- Disponibilização de atividades à distância para alunos,
via  meios  virtuais  e  impressas;  10-  Necessidade  de  oferecimento  de
aulas/atividades  de reforço/recuperação para todos os alunos. 11- Formação
antes do início do ano letivo e contínuo, durante todo ano letivo, para todos os
profissionais da U. E., sobre protocolos sanitários de prevenção ao COVID-19
na  escola,  e,  para  os  docentes,   sobre  as  funcionalidades  da  Plataforma
institucional da SME, o Google Sala de Aula.



1- Organização Sanitária da Unidade Escolar, conforme o Caderno 06 
da Vigilância Sanitária Municipal, que trata por exemplo sobre 
possibilidade ou não da utilização de alguns espaços da escola, 
indicação sobre distanciamentos necessários, orientação sobre a  
higienização diária do espaço escolar, a necessidade de disponibilização
de produtos de higiene e EPIs, se necessário, para todos os membros 
da comunidade escolar presentes diariamente na escola e outras 
orientações.

2- Objetivo de cumprimento de mínimo de 800 horas anuais, com a 
possibilidade de suspensão periódica do atendimento presencial, de 
acordo com o impacto mais ou menos agudo da Pandemia do COVID-19
na região em que estamos localizados, conforme indicação do Comitê 
de Contingências do COVID-19 e Vigilância Sanitária..

3- Modelo de trabalho de atendimento educacional indicado é o HÍBRIDO 
atendimento pedagógico presencial na escola física e não presencial na 
escola virtual: Google Sala de Aula, e-mail, whatsapp e atividades 
impressas.

4- Tempo diário de aula presencial para cada período, manhã – 1º a 5º 
Anos  e tarde – 6º a 9º Anos: 03 horas. Faz-se importante a redução do 
tempo diário de aula para que haja maior tempo entre os períodos para 
a higienização de todos os espaços utilizados pelos alunos e para que a 
jornada de trabalho semanal do professor não seja extrapolada, no 
exercício do trabalho pedagógico presencial com o triplo de turmas, 
articulado com o trabalho à distância.

5- O atendimento pedagógico presencial diário será com 35% dos alunos 
de cada turma, isto é, com um número de alunos por turma, que 
variará, de acordo com o número de alunos atual da escola: de 09 a 12 
alunos.

6- Retomada pela SME do projeto de disponibilização de equipamento, 
tablet, para todos os alunos que necessitem para a realização das 
atividades à distância.

7- Disponibilização pela SME de Educação Digital para todos os alunos.
8- Possibilidade de deliberação pelas famílias, acerca da frequência 

presencial dos alunos, com obrigatoriedade da apresentação das 
atividades propostas.

9- Disponibilização de atividades à distância para os alunos através de 
meios virtuais: Google Sala de Aula, e-mail de trabalho dos docentes, 
via whatsapp e/ou outros, para os docentes que fizerem esta opção e 
atividades impressas. 

10- Necessidade de oferecimento de aulas/atividades de reforço / 
recuperação escolar para todos os alunos.

11-Formação antes do início do ano letivo, oferecida pela SME, para todos
os profissionais da U. E., sobre protocolos sanitários de prevenção 
ao COVID-19 na escola, e, para os docentes,  oferecida pela SME, 
sobre as funcionalidades da Plataforma institucional da SME, o 
Google Sala de Aula.



Embora  tenhamos  feito  as  indicações  acima  mostradas  para  2021,
registramos  que  devido  a  indefinições,  por  parte  da  SME,  de  pontos
imprescindíveis para uma organização do retorno das aulas presenciais, não é
possível elaborar um plano preciso de retorno, somente indicar  como a escola
está  tratando  alguns  aspectos  que  não  dependem de  tais  pontos,  e  fazer
solicitações necessárias para que tal plano possa ter base consistente não só
para sua elaboração, mas também para  sua efetivação. 

Assim,  solicitamos  que  haja  definição  quanto:  normatização  do
cumprimento de horas letivas em 2021 em considerando o modelo somente à
distância, o modelo somente presencial e o modelo híbrido;  à disponibilização
de equipamento, tablet, para todos os alunos que necessitem, dada indicação
de persistência  da Pandemia  do COVID-19  e  consequente necessidade  de
possível implementação de modelo hibrido de aulas/atividades, ou somente à
distância; à completude do módulo de gestores, de  docentes titulares de aulas/
classes, professores auxiliares de classe ou estagiários para todas as classes;
ao pagamento de carga suplementar para professores articularem o trabalho
pedagógico de aulas presenciais e aulas não presenciais, bem como aulas de
reforço/recuperação  presenciais  e  não  presenciais  necessárias  para  a
recuperação das perdas na aprendizagem de 2020 ;   demais normativas a
serem  adotadas para a divisão e escalonamento das turmas de alunos, para o
caso de adoção de modelo de aulas  somente presencial ou hibrido.

 Enquanto membros da Equipe de trabalho da escola, cabe-nos discutir,
elaborar,  preparar  e  implementar  minuciosamente  as  ações  necessárias,  e
possíveis de acordo com as informações das quais dispomos até o momento,
para um retorno seguro tanto de alunos, como de funcionários em 2021, como
forma de colaborarmos para a aquisição de novos hábitos e contornos sociais e
escolares,  necessários  neste  momento,  e  colaborar  para  a  preservação  da
saúde e da vida. 

Para tal citamos alguns dos dispositivos legais publicados pela PMC que
faz-se importante considerar:  Decretos Municipais Nº 20.771 de 16/03/2020,
20.901 de 03/06/2020, 21.006 de 14/08/2020, 21.007 de 17/08/2020, Ordem de
Serviço SMRH Nº 02 de 14/08/2020, Resolução SME nº 5/2020, Resolução
SME  nº  15/2020  e  Caderno  nº  6/2020  do  Protocolo  Sanitário  Municipal  e
demais legislações publicadas pela PMC.

Aspectos tratados:

1- Humanos:

1.1- Número de profissionais da Unidade Escolar:

Equipe Gestora: 02

Professores: 17

Servidores Administrativos: 02



Serventes: 04

Merendeiras: 03

Zeladores: 04

Vigilante: 01

1.2- Formação  contínua  para  todos  os  membros  da  comunidade
escolar  no  sentido  de  conscientizar  sobre  a  necessidade  de
aquisição sistemática de novas práticas sociais e protocolos de
higiene e saúde, de acordo com a função de cada um na U.E.,
com ênfase  no  espaço  escolar,  que  contribuem decisivamente
para a preservação da vida;

1.3- Providências para que os profissionais abrangidos pelo quadro de
vulneráveis,  mediante  preenchimento  de  auto  declaração  de
saúde para  aqueles com morbidades,  atuem em conformidade
com a  Ordem de Serviço publicada no DOM em 17 de agosto de
2020. 

1.4- Solicitação  de  profissionais  para  o  desempenho  de  cargos  e
funções que não estejam cobertos: vice-diretor; professores para
substituir  professores  com  morbidades  no  atendimento
presencial:1 Professor PEB II, 1 Professor Adjunto I, 1 Professor
PEB  IV;   professores  auxiliares  de  classe  ou  estagiários  para
todas  as  classes;  mais  um  agente  de  organização  escolar  e
estagiário para a biblioteca para a organização da biblioteca e dos
lotes de livros a serem utilizados por cada turma periodicamente.

1.5- Preenchimento  diário  de  questionário  auto  declaratório  de
avaliação diária pelos profissionais da escola (cada profissional
que estiver trabalhando na escola deve preencher esse relatório
diariamente. O modelo desse questionário também está publicado
no DOM de 17 de agosto de 2020).

1.6- Providências  para  que  alunos  e  funcionários  que  apresentem
sintomas de COVID-19 não permaneçam na Unidade Escolar.

1.7- Definição de acompanhante para aluno que apresente sintoma de
COVID-19  enquanto  o  mesmo  aguarda  a  família.  Para  tal
acompanhamento solicitamos um funcionário para o período da
manhã. Bem como registramos a exiguidade de espaço na U. E.
para tal aguardo.

2. ESCOLA EMEF ANÁLIA FERRAZ DA COSTA COUTO NAED:

ENDEREÇO COMPLETO RUA ITAGIBA, S/N T

RESPONSÁVEL PELA U.E. FÁTIMA APARECIDA JESUS DA SILVA 

EMAIL DA U.E. EMEF.ANALIAFERRAZ@EDUCA.CAMPINAS.SP.GOV.BR



QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA FORA DO GRUPO DE RISCO (RE

MATRÍCULA NOME COMPLETO

1103903 REGINA CELIA DE OLIVEIRA

1348337 SARA CRISTINA DE SOUZA

1022229 ALESSANDRA APARECIDA DA COSTA FACUNDES 

1365533 ALINE MARIA ANTONIO ALVES 

1289772 BRUNO HENRIQUE PEREIRA 

1194461 GISELLE MORAES PINTO 

1303635 LUCIANA CRISTINA CORREIA 

1361244 LUMA CORREA MARTINS COSTA 

1264427 MARCOS AUGUSTO WISTUBA BISINELLA DOS SANTOS 

130148-9 SUSAN EVELYN CARRILIO MACIEL

MILENE QUARTIERI DOS SANTOS

1023594 SANDRA MARGARETE ROSSI 

1022075 VANESSA FIORI FERREIRA JANSSEN 

129094-0 LÍVIA MATOS FERNANDES MARTINS

LUZIA A. M. SALVIANO 

ÉRICA CRISTINA FELIPE 

MILAIDY CRISTINA ARAÚJO 

LUCIENE RAMOS DA SILVA 

SANDRA REGINA SIMÃO

NEUSA DE SOUZA SOARES

MARIA DE FÁTIMA 

ADRIANO RIBEIRO DA SILVA 

ODAIR INÁCIO DOS SANTOS 

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS 

134461-7 RAQUEL VIANA DA SILVA

                                                                                      

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA NO GRUPO DE RISCO (REDE

MATRÍCULA NOME COMPLETO

1275666 THIAGO PIMENTA DE A P COSTA 

1205480 DANIELA PETROLI SILVEIRA 

1023438 MARISTELA RODRIGUES FREITAS MARTIN 

1213385 MARCIA ALVES DA SILVA 

1080989 FÁTIMA APARECIDA JESUS DA SILVA 

DONIZETE DE PAULA 

LEANDRO ANDRADEPAPA



127596-8 FERNANDA TORREZAN MARCELINO

2- Administrativos e de apoio:

2.1- Equipe de Gestão

2.2- Equipe Docente

2.3- Corpo Discente

2.4- Equipe da Secretaria

2.5- Equipe da Limpeza

2.6- Equipe da Cozinha

2.7- Equipe de Zeladoria

2.8- Vigilantes

2.9- Pais e responsáveis

2.10- Prédio Escolar

2.11- Mobiliário Escolar

2.12- Produtos e acessórios necessários ao trabalho escolar

3- Pedagógicos  (válidos para todos aqueles que frequentarem a escola;
relacionados à aprendizagem de todos):

3.1- Rotina de ações para entrada de funcionários, alunos e visitantes na
escola;



3.2-  Rotina de  ações  para permanência  de  funcionários  e  alunos  na
escola:  circulação,  uso  da  sala  de  aula,  uso  de  bebedouro,  uso  de
sanitários, uso do refeitório e copinha, uso da quadra, uso do pátio, uso
da biblioteca, uso do LIED;

3.3- Organização das turmas de cada ano de estudo para as aulas (já
em andamento nos TDCs);

3.4- Elaboração do cronograma das turmas para as aulas (Tiago já fez);

3.5- Rotina das aulas ordinárias presenciais: 

    a) organização pedagógica das aulas presenciais,

    b) ações possíveis para professores e alunos durante as aulas e 

    c) organização das ações de ensino presenciais articuladas com as
ações de ensino não presenciais;

3.6- Rotina das atividades não presenciais: organização pedagógica das
atividades  escolares  realizadas  através  da  plataforma  virtual,  e-mail,
WhatsApp e atividades impressas;

3.7-  Rotinas  das  atividades  de  reforço  escolar  presenciais  e  não
presenciais;

3.8- Rotinas de reuniões: TDC e Reuniões da Família e Educadores;

3.9- Registro das aulas presenciais e atividades não presenciais.

4- Participação e Comunicação:

4.1- Rotina de preenchimento diário por funcionários e leitura diária pela
chefia das auto declarações de saúde;

4.2-  Rotina  de  reuniões:  Equipe  Gestora,  TDC,  CPA,  Reunião  com
Funcionários, Conselho de Escola, Conselho de Classe e Ano, RFE;

4.3-  Rotina  de  envio  de  Comunicados  para  Pais/Responsáveis
informando (relembrando) sobre o cronograma de frequência das turmas
de alunos às aulas;

4.4- Organização da comunidade escolar com campanhas de auxílio a
membros da própria comunidade escolar no período de pandemia.

1. Aspecto Humano

AÇÕES ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS/ INDICADORES CRONOG



AGENTES MA
Formação
contínua  para
todos  os
membros  da
comunidade
escolar
(conscientizar
sobre  a
aquisição
sistemática  de
novas práticas)

Implementação  de
cursos e oficinas para
membros  da
comunidade  escolar
(online).

Gestores.

Demais  membros
da  comunidade
escolar.

Participação  na
formação;
mudança  de
atitude e ações 
das pessoas em
relação  às
necessidades
postas  pela
Pandemia  do
COVID-19.

Durante  
o  períod
pandemia
COVID-1

Providências
quanto  aos
profissionais
abrangidos  pelo
quadro  de
vulneráveis,
mediante
preenchimento
de  auto
declaração  de
saúde  para
aqueles  com
morbidades;  ou
atuação
presencial
conforme Ordem
de  serviço  de
agosto/2020. 

Comunicação  da
chefia  imediata  ao
profissional  sobre
seus direitos.

Comunicação  do
profissional sobre seu
estado  de  saúde  à
chefia  imediata  e  ao
Serviço de Saúde do
Servidor.

Equipe gestora.

Profissional  com
morbidade.

Profissional
trabalhando  de
acordo  com
Ordem  de
serviço
publicada  em
agosto/2020.

Durante  
o  períod
pandemia
COVID-1

Solicitação  de
profissionais
para  o
desempenho  de
cargos  e
funções que não
estejam
cobertos.

Solicitar  profissionais
para  cobrir  cargos  e
funções  descobertos
na  U.E.  junto  ao
NAED  e  CGP:  vice-
diretor;  professor  de
Educação  Física  (6º
ao 9º ano); professor
auxiliar  ou  estagiário
para as classes de 1º
a 5º  e 6º  a  9º  anos;
professor  para
auxiliar  nas  aulas  de
reforço/recuperação
para  turmas  de  1º  a
9º  anos;  estagiário
para a biblioteca.

Solicitar  profissionais
para  suprir  novas

Equipe gestora Registro  da
solicitação  de
profissional.

Profissional
atuando na U.E.

Durante  
o  períod
pandemia
COVID-1



demandas  da  escola
no  período  da
pandemia  do  covid-
19.

Preenchimento
diário  de
questionário
auto declaratório
de  avaliação
diária  pelos
profissionais  da
escola
(servidores  e
terceirizados)

Disponibilização  do
questionário  a  ser
preenchido  pelos
profissionais  da
escola.

Preenchimento  pelos
profissionais.

Equipe gestora.

Profissionais  da
U.E.

Existência  dos
questionários
preenchidos  na
U.E.

Durante  
o  períod
pandemia
COVID-1

2. Aspecto Administrativo e de apoio

AÇÕES ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS/
AGENTES

INDICADORES CRONOGRA

Ações de combate
à  pandemia  em
relação  à  equipe
gestora,  equipe
docente,  corpo
discente,  equipe
da  secretaria,
equipe da limpeza,
equipe da cozinha,
vigilantes e equipe
de zeladores.

Disponibilização
dos protocolos  de
segurança
(formação) – envio
online,  impressos
e  cartazes  nos
murais e nas salas
de aula da escola
– e EPIs.

Orientar  as
famílias  para  que
o  aluno  não  vá  à
escola  se
apresentar
sintomas
relacionados  ao
covid-19.

Disponibilização
de  produtos  de
higiene  e  demais
acessórios.

Disponibilização
de  microfones
individuais para os
professores  da
unidade,  para  a

Equipe  gestora  e
demais equipes de
trabalho  da
escola.

Registro  da
disponibilização
dos  protocolos
(e-mails  e
whatsApp;  fotos
dos  protocolos
impressos).

Uso dos EPIs.

Demais atitudes
e  ações  dos
profissionais em
relação  às
orientações
dadas.

Existência  de
produtos  de
higiene  e
demais
acessórios  na
escola.

Durante  tod
período  
pandemia
COVID-19.



preservação  da
saúde  vocal,
devido  ao  volume
de  voz  do
professor  ficar
prejudicado  pelo
uso dos EPIs.

Cumprimento
obrigatório  dos
protocolos  e  a
cobrança  do
respeito  aos
protocolos. 

Pulverização  de
produtos  de
desinfecção  em
todos  os  espaços
da  escola  após
cada  turno  de
aula. 

Aferição  de
temperatura  na
entrada da escola.

Manutenção  de
grande  circulação
de ar em todos os
espaços da escola
(janelas  e  portas
abertas).

Instalação  de
barreiras
sanitárias  na
secretaria  para  o
atendimento  ao
público.

Construção  de
novas  formas  de
manifestação  de
acolhimento,
carinho  e  bem
querer  entre  os
membros  da
comunidade
escolar,  em



especial  em
relação  aos
alunos.

Construção  de
protocolo  para  o
início  diário  das
aulas,  que  deve
abranger,  em
palavras,
manifestação  de
acolhimento,
carinho,  bem
querer,  instruções
quanto  aos
protocolos  de
higiene,  saúde,
lembrando  ao
aluno  que  “cuidar
de  si  é  cuidar  do
outro”. 

Ações  específicas
em  relação  à
equipe docente

Não  retorno  das
aulas  presenciais
enquanto  não
houver vacina.

Organização  do
espaço  físico  do
pátio  da  escola
para  a  entrada
dos  alunos,  com
marcação  do
espaço nas filas.

Organização  do
espaço  físico  da
sala de aula, com
a  marcação  das
carteiras  e
cadeiras  que
serão  utilizadas
pelos alunos.

Higienização
(desinfecção)
constante  das
mãos  com  álcool

Membros  da
comunidade
escolar  (Conselho
de  Escola)  para
fazer  indicação  à
SME  de  não-
retorno  das  aulas
enquanto  não
houver vacinação.

Equipe gestora.

Equipe docente.

Discentes.

Efetivação  da
reunião  do
Conselho  de
Escola  para
tratar  sobre  o
assunto  em
2021. 

Preparação  do
espaço físico da
escola
conforme
indicado.

Acolhimento
dos  alunos
conforme
indicado.

Durante  tod
período  
pandemia
COVID-19.



gel  70%  e
hidratante  e  dos
materiais
escolares  na  sala
de aula por alunos
e professores.

Higienização
(desinfecção)
constante,  intensa
e  minuciosa  do
espaço  físico,
inclusive  o  chão,
da sala de aula e
do  mobiliário  por
alunos,
professores  e
funcionários.

Troca  das
cadeiras
almofadadas  dos
docentes  por
cadeiras  de
plástico  ou  de
fórmica.

Flexibilização  do
tempo  de
atendimento  dos
alunos.

Construção  de
novas  formas  e
gestos  de
manifestação  de
acolhimento,
carinho  e  bem
querer  entre  os
membros  da
comunidade
escolar,  em
especial  em
relação  aos
alunos.

Construção  de
protocolo  para  o
início  diário  das
aulas,  que  deve



abranger,  em
palavras,
manifestação  de
acolhimento,
carinho,  bem
querer,  instruções
quanto  aos
protocolos  de
higiene,  saúde,
lembrando  ao
aluno  que  “cuidar
de  si  é  cuidar  do
outro”. 

Escuta aos alunos
nas  suas
manifestações
verbais  em  todos
os  momentos.
Atenção  às
manifestações
não  verbais
(gestos,
comportamentos).
Registramos  a
importância  dessa
escuta,  dada  a
ansiedade,
depressão  e
outros  males
emocionais
causados  pelo
isolamento
necessário  devido
à  pandemia  e
medo  da  própria
pandemia.

Ações  específicas
em  relação  ao
corpo discente

Higienização  das
mãos  na  entrada
da escola.

Higienização  dos
pés  e  rodinhas
das  mochilas
através  do  tapete
higienizador  na
entrada da escola.

Equipe gestora.

Equipe  de  apoio
da escola.

Equipe docente.

Discentes.

Observação
diária  dos
protocolos
postos.

Durante  tod
período  
pandemia
COVID-19.



Aferição  de
temperatura  na
entrada da escola.

Entrada na escola
e na sala de aula
mantendo
distanciamento
dos  demais
colegas de classe.

Ações  específicas
em  relação  à
equipe  da
secretaria

Disponibilização
de EPIs (máscara,
luvas,  viseiras,
álcool  em  gel,
barreira  sanitária
transparente  no
balcão  da
secretaria).

Disponibilização
de  formação
através  do
Caderno  nº  6  e
vídeos.

Equipe gestora.

Equipe de trabalho
da secretaria.

Observação dos
protocolos
postos.

Durante  tod
período  
pandemia
COVID-19.

Ações  específicas
em  relação  à
equipe da limpeza

Aumento  do
tempo  para
higienização  da
escola  após  cada
turno de aula.

Disponibilização
de EPIs (máscara,
luvas,  viseiras,
álcool  em  gel,
barreira  sanitária
transparente  no
balcão  da
secretaria).

Disponibilização
de  formação
através  do
Caderno  nº  6  e
vídeos.

Equipe gestora.

Equipe  da
limpeza.

Observação dos
protocolos
postos.

Durante  tod
período  
pandemia
COVID-19.

Ações  específicas
em  relação  à
equipe  de
zeladores  e

Disponibilização
de EPIs (máscara,
luvas,  viseiras,
álcool  em  gel,

Equipe gestora.

Equipe  de
zeladores  e

Observação dos
protocolos
postos.

Durante  tod
período  
pandemia
COVID-19.



vigilantes barreira  sanitária
transparente  no
balcão  da
secretaria).

Disponibilização
de  formação
através  do
Caderno  nº  6  e
vídeos.

vigilantes.

Ações  específicas
em  relação  à
equipe  de
merendeiras.

Disponibilização
de EPIs (máscara,
luvas,  viseiras,
álcool  em  gel,
barreira  sanitária
transparente  no
balcão  da
secretaria).

Disponibilização
de  formação
através  do
Caderno  nº  6  e
vídeos.

Equipe gestora.

Equipe  de
merendeiras.

Observação dos
protocolos
postos.

Durante  tod
período  
pandemia
COVID-19.

Ações  específicas
em  relação  aos
pais/responsáveis.

Disponibilização
de EPIs (máscara,
álcool em gel).

Disponibilização
de  formação
através  do
Caderno  nº  6  e
vídeos.

Equipe gestora.

Pais  e
responsáveis.

Observação dos
protocolos
postos.

Durante  tod
período  
pandemia
COVID-19.

Prédio  escolar  e
mobiliário

Itens  já
contemplados  nos
registros acima.

Durante  tod
período  
pandemia
COVID-19.

Produtos  e
acessórios
necessários  ao
trabalho escolar

Compra  de
máscaras, viseiras
de  acetato,
suporte com pedal
para  álcool  gel
para  todos  os
ambientes,  luvas,
termômetros,
barreira
transparente  para
o  balcão  da
secretaria,  álcool



líquido  70%  para
higienização  dos
ambientes,  álcool
gel  70%  com
hidratante,  tapete
higienizador,
bomba  de
pulverização,  tinta
amarela  para
marcação  interna
e  externa  dos
pisos, lixeiras com
pedal, borrifadores
pequenos de mão,
caixas  de  giz  e
apagadores
individuais  para
cada  professor,
aventais
descartáveis  para
os professores

3. Aspecto Pedagógico

AÇÕES ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS INDICADORES CRONOGRA
Rotina de ações
para entrada de
funcionários,
alunos  e
visitantes  na
escola

Medição  de
temperatura,  uso  de
álcool  em  gel,
higienização  dos
sapatos  no  tapete
higienizador,
preenchimento  da
planilha  de
autodeclaração  de
saúde,
distanciamento,
cuidado para evitar ao
máximo  tocar  nas
superfícies,  não
permanência  na
Unidade  Escolar  caso
apresente sintomas do
COVID-19.

Equipe  gestora,
professores,
funcionários  e
alunos.
Registramos  a
necessidade  de
solicitação  de
funcionário  para
acompanhar  o
aluno  com
sintomas  que
remetem  à
suspeita  de
COVID-19  no
período  da
manhã,  bem
como  temos
exiguidade  de
espaço  para  que
aluno  e
acompanhante

Existência  dos
equipamentos
e  demais
acessórios
necessários  às
ações postas.

Observação
dos  protocolos
indicados.

Durante  tod
período  
pandemia
COVID-19.



aguardem
enquanto
esperam a família
do estudante.

Rotina de ações
para
permanência  de
funcionários  e
alunos  na
escola:
circulação,  uso
da sala de aula,
uso  de
bebedouro,  uso
de  sanitários,
uso do refeitório
e  copinha,  uso
da  quadra,  uso
do pátio, uso da
biblioteca,  uso
do LIED

Não  compartilhar
armários e materiais. 

Lembrar  de  borrifar
álcool  nas  maçanetas
e  assento  antes  do
uso nos banheiros. 

Borrifar  álcool  nas
carteiras  e  cadeiras
dos  alunos,  na  mesa
dos  professores,  e
limpar  com  papel
toalha.

Evitar  aglomeração
dos alunos  ao  usar  o
lixo, sair da sala, etc.

Evitar  empréstimo  de
materiais.
Esterilizar  tudo  o  que
for  entregue  aos
alunos.

Conforme  protocolo
descrito no Caderno nº
6, o uso do espaço da
biblioteca pelos alunos
está suspenso.

Equipe  gestora,
professores,
funcionários  e
alunos.

Existência  dos
equipamentos
e  demais
acessórios
necessários  às
ações postas.

Observação
dos  protocolos
indicados.

Durante  tod
o  período  d
pandemia  d
COVID-1 9.

Organização
das  turmas  de
cada  ano  de
estudo  para  as
aulas  de  forma
escalonada

Reuniões  específicas
entre  docentes  e
equipe  gestora,
durante  as  RPAIs
iniciais  de  2021,  para
organização  das
turmas  para  as  aulas
presenciais  de  2021,
após  definições  a
serem feitas no âmbito
da nova administração
da SME.

Disponibilização  de
professor  para

SME,  equipe
gestora, docentes
e  agente  de
organização
escolar.

Encaminhamen
to  da
solicitação  de
substituição  de
professores
com
comorbidades,
pagamentos
suplementares
e  professores
auxiliares.

Listagem  das
turmas  já
organizadas

Início  de  2
se  estend
durante  tod
período  
Pandemia  
COVID-19..



substituir  os
professores  com
comorbidades  nas
aulas  presenciais
(professor  do  4º  ano,
professor  adjunto  e
professor de educação
especial).

Disponibilização  pela
SME  de  pagamento
suplementar  para  os
professores titulares  e
adjuntos  e/ou
disponibilização  de
professor para auxiliar
no  atendimento  das
turmas escalonadas.

para  a
frequência
presencial.

Elaboração  do
cronograma das
turmas  para  as
aulas
presenciais  em
2021.

Reuniões  específicas
entre  docentes  e
equipe  gestora,
durante  as  RPAIs
iniciais  de  2021,  para
organização  do
cronograma  das
turmas  para  as  aulas
presenciais  em  2021,
após  definições  a
serem feitas no âmbito
da nova administração
SME.

Equipe  gestora,
docentes  e
agente  de
organização
escolar.

Cronograma
das  turmas  já
organizado
para  a
frequência
presencial.

Início  de  2
se  estend
durante  tod
período  
Pandemia  
COVID-19..

Rotina  das
aulas  ordinárias
presenciais

a)
organizaç
ão
pedagógi
ca  das
aulas
presencia
is,
    b)
ações
possíveis
para
professor
es  e
alunos

Formação  inicial
específica  para
professores  sobre  as
funcionalidades  do
Google  Sala  de  Aula
no início de 2021.
Elaboração dos planos
de ensino de cada ano
de estudo e disciplina,
considerando  os
objetivos  e  conteúdos
não  trabalhados  em
2020  devido  a
suspensão  das  aulas
presenciais;
considerando  os
registros  sobre
aprendizagem  de

Equipe gestora e
equipe docente.

Entrega  dos
planos  de
ensino  e
desenvolviment
o dos trabalhos
e  das  aulas
neles
baseados.

Início  de  2
se  estend
durante  tod
período  
Pandemia  
COVID-19..



durante
as  aulas
e 

    c)
organização das
ações de ensino
presenciais
articuladas  com
as  ações  de
ensino  não
presenciais

todos e de cada aluno
em 2020 nas planilhas
de  Conselho  de
Classe,  FADs  e  a
avaliação  diagnóstica
da  aprendizagem  de
cada  aluno  realizada
no  início  de  2021;
considerando  a
possibilidade  de
articulação  de  aulas
presenciais  e  aulas
não-presenciais;
considerando  a
possibilidade de aulas
somente  não
presenciais;  e
considerando  a
possibilidade de aulas
somente presenciais.

Rotina  das
atividades  não
presenciais:
organização
pedagógica  das
atividades
escolares
realizadas
através  da
plataforma
virtual,  e-mail,
WhatsApp  e
atividades
impressas

Disponibilização  pela
SME de equipamentos
(tablets) para todos os
alunos  da  escola  que
necessitem,  com  o
objetivo  de  que  todos
tenham  meios  de
acesso  aos  veículos
virtuais  de  ensino  já
disponibilizados  e
consequente
otimização  da
utilização  dos
mesmos.
Disponibilização  pela
SME  de  educação
digital  para  todos  os
alunos.
Estabelecimento  de
diretrizes  legais  pela
SME  acerca  da
importância  da
realização  das
atividades
online/impressas  no
início do ano letivo de
2021,  bem  como  a
indicação  de  que  tais
atividades  serão
utilizadas  para

SME,  equipe
gestora,
docentes,  alunos
e
pais/responsávei
s.

Participação  e
realização  das
atividades
pelos alunos. 

Início  de  2
se  estend
durante  tod
período  
Pandemia  
COVID-19..



atribuição de conceitos
e  realização  de
registros
individualizados  de
processos  de
aprendizagem.

Manutenção  de  rotina
de trabalho regular na
plataforma  virtual
pelos docentes.

Estabelecimento  de
rotina de estudo diário
em  casa  pela  família
do  aluno
(pai/responsáveis).

Rotinas  das
atividades  de
reforço  escolar
presenciais  e
não presenciais

Disponibilização  pela
SME de equipamentos
(tablets) para todos os
alunos  da  escola  que
necessitem,  com  o
objetivo  de  otimizar  o
uso dos meios virtuais
de  ensino  já
disponibilizados.

Estabelecimento  de
diretrizes  legais  pela
SME  acerca  da
importância  da
realização  das
atividades
online/impressas  no
início do ano letivo de
2021,  bem  como  a
indicação  de  que  tais
atividades  serão
utilizadas  para
atribuição de conceitos
e  realização  de
registros
individualizados  de
processos  de
aprendizagem.

Manutenção  de  rotina
de trabalho regular na
plataforma  virtual

SME,  equipe
gestora,
docentes,  alunos
e
pais/responsávei
s.

Manutenção do
atendimento
pelos  docentes
nos  meios
digitais/virtuais.

Participação  e
realização  das
atividades
pelos alunos.

Início  de  2
se  estend
durante  tod
período  
Pandemia  
COVID-19.



pelos docentes.

Estabelecimento  de
rotina de estudo diário
em  casa  pela  família
do  aluno
(pai/responsáveis).

Rotinas  de
reuniões:  TDC;
Reuniões  da
Família  e
Educadores;
Conselhos  de
Classe;
Conselho  de
Escola e CPA.

Disponibilização  pela
SME de equipamentos
para  docentes  e
equipe  gestora,  já
encaminhada  em
2020,  para  a
realização  do
teletrabalho.

Disponibilização  pela
SME de equipamentos
para  os  alunos/
famílias.

SME,  equipe
gestora,
docentes,  alunos
e
pais/responsávei
s.

Realização das
referidas
reuniões  (TDC
e RFE).

Início  de  2
se  estend
durante  tod
período  
Pandemia  
COVID-19.
Registramos
em  2020  
houve  reun
da CPA na U

Registro  das
aulas
presenciais  e
atividades  não
presenciais.

Registro  pelos
docentes  em  quadros
quali-quantitativos, nos
diários  de  classe,  em
e-mail institucional,  no
whatsApp  e  na
plataforma  Google
Sala de Aula.

Registro  pelos
docentes  nas
atividades impressas.

Docentes, equipe
gestora
(impressão  e
entrega  das
atividades  para
os alunos).

Participação,
recebimento  e
devolução  das
atividades
pelos alunos.

Início  de  2
se  estend
durante  tod
período  
Pandemia  
COVID-19.

5- Participação e Comunicação

AÇÕES ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS INDICADORES CRONOGRA
Rotina  de
preenchimento
diário  das
autodeclarações
de  saúde  pelos
funcionários  e
leitura diária pela
chefia.

Disponibilização
dos  impressos
para
preenchimento  e
acompanhamento
diário pela chefia.

Funcionários  e
equipe gestora.

Autodeclarações
preenchidas

Início  em  2
continuidade
2021,  
estendendo
durante  tod
período  
Pandemia  
COVID-19.

Rotina  de
reuniões:  Equipe

Organização  dos
dias e horários das

Equipe  gestora,
membros  da

Ocorrência  das
reuniões.

Início  em  2
continuidade



Gestora,  TDC,
CPA,  Reunião
com
Funcionários,
Conselho  de
Escola, Conselho
de Classe e Ano,
RFE

reuniões  pela
equipe  gestora
com
disponibilização de
link  para
participação  dos
membros  da
comunidade
escolar  durante  o
período  da
Pandemia.

comunidade
escolar

2021,  
estendendo
durante  tod
período  
Pandemia  
COVID-19.

Rotina  de  envio
de  Comunicados
para
Pais/Responsáve
is  informando
(relembrando)
sobre  o
cronograma  de
frequência  das
turmas de alunos
às  aulas,  caso
haja definição por
modelo  híbrido
de  aulas
(presenciais  e
não  presenciais)
em 2021.

Comunicação  aos
pais via WhatsApp
e e-mail. 

Equipe gestora Registro de que a
comunicação  foi
feita.

 

Início de 202
estendendo
durante  tod
período  
Pandemia  
COVID-19.

Organização  da
comunidade
escolar  com
campanhas  de
auxílio  a
membros  da
própria
comunidade
escolar  no
período  de
pandemia

Mobilização  da
comunidade
escolar  pela
equipe  gestora,
docentes e demais
membros  da
comunidade
escolar, através de
comunicados  via
WhatsApp  e  e-
mail,  para
arrecadar
alimentos  para  as
famílias  carentes
da  comunidade
escolar.

Equipe  gestora,
docentes  e
demais  membros
da  comunidade
escolar.

Existência  de
alimentos
arrecadados
entre  os
membros  da
comunidade
escolar  na
escola. 

Início  em  2
continuidade
2021,  
estendendo
durante  tod
período  
Pandemia  
COVID-19.

Dezembro/2020.

Equipe Gestora


