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PLANO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS - 2021 

O Plano de Retomada das aulas presenciais /2021 previstas com turnos de 3 

horas diárias de trabalho com os alunos, contempla os protocolos sanitários 

municipais para a prevenção e controle da pandemia COVID 19 como:  

 -Caderno 1: Intersetorial e de Ambientes, Caderno 6 e as Diretrizes para ações 

de Vigilância frente a casos suspeitos de COVID 19 em alunos de instituição de 

ensino. 

NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS POR DIA PRESENCIALMENTE NA U.E. COM 

REVEZAMENTO SEMANAL 

 

TURMA TOTAL DE 
ALUNOS 

ATENDIMENTO 
1ª SEMANA 

ATENDIMENTO 
2ª SEMANA 

PERÍODO DA 
MANHÃ 

   

1ª A 31 16 15 

1º B 31 15 16 

2º A 23 12 11 

2º B 29 14 15 

3º A 30 15 15 

4º A 26 13 13 



4º B 24 12 12 

TOTAL: 194 97 97 

    

PERÍODO DA 
TARDE 

   

5º A 39 20 19 

6º A 28 14 14 

6º B 25 13 12 

7º A 30 15 15 

8º A 30 15 15 

9º A 20 10 10 

TOTAL : 195 99 96 

TOTAL GERAL DE 
ALUNOS DA U.E. 

389   

 

OBS.: Os dados acima contemplam o atendimento de 50% da demanda mas 

para seguir as orientações da DEVISA de distanciamento de 1,5m deveríamos 

seguir as informações abaixo: 

*Salas 1,2 e 3 =  6 aluno por classe. Total 18 

*Salas 4,5,6 e 7 = 8 alunos por classe. Total 32 

*Total geral: 50 alunos por período. 

Horário de atendimento: 

7h00 às 9:30 – período da manhã 

12h30 às 15:00 – período da tarde 

ATIVIDADES SERÃO  PLANEJADAS E DIRECIONADAS PARA: 

- Atendimento de 50% dos alunos de cada turma, presencialmente, alternando a cada 

semana; 

- Turno de 3 horas diárias de trabalho com os alunos presencialmente; 



- Atividades remotas para os alunos que permanecerem em casa; 

- Atividades impressas e uso de livros didáticos e paradidáticos; 

- Atividades visando a ambientação dos alunos à nova realidades escolar com os 

protocolos sanitários necessários á 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; 

ORGANIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL: 

- Entrada com piso demarcado com distanciamento para higienização devida e aferição 

de temperatura; 

- Saída com  orientação para respeitar o distanciamento; 

- Sinalização de uso de álcool gel e distanciamento para locais de uso comum como 

refeitório, sanitários, pátio, salas de aula; 

- A alimentação será realizada em revezamento no refeitório, pátio e salas de aula; 

- O atendimento ao público será feito respeitando o distanciamento social com 

demarcação do solo, uso de álcool gel e máscaras; 

- Caso alguém apresente sintomas do COVID 19 será devidamente encaminhado para a 

sala de leitura para aguardar os pais/responsáveis em que serão orientados a buscarem 

atendimento na rede de saúde. 

- Os ambientes serão higienizados pelas funcionárias da limpeza antes e após cada 

período de atendimento, com orientação de que cada funcionário também será 

responsável por sua estação de trabalho, utilizando álcool gel e o que mais for 

necessário para devida higienização dos materiais e utensílios. 

- Serão distribuidos nos espaços da U.E. cartazes informativos sobre os cuidados 

essenciais, uso de máscara ( como colocar e retirar com segurança) e álcool gel  e como 

fazer  a higienização das mãos, marcações no piso; 

- Será fixado cartazes indicando a capacidade máxima em cada ambiente; 

- Orientação escrita e oral  a alunos, pais e funcionários sobre as novas regras da escola  

 

- AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DA SEGURANÇA DA 

SAÚDE:  

- Álcool em gel; 

- Tapete sanitizante; 

- Máscaras; 

- Luvas descartáveis; 

- Totens para álcool gel; 

- Termômetro digital; 



- Placas sinalizadoras 

- Lixeiras com pedais; 

- Protetores de acrílico; 

- Aventais; 

- E outros materiais que por ventura se apresentem necessários para a devida proteção 

a saúde e ambiente escolar; 

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS: 

03 funcionários da limpeza; 

02 cozinheiras; 

01 zelador; 

01 segurança; 

01 agente de organização escolar; 

01 diretora; 

01 vice-diretora; 

01 orientadora pedagógica; 

02 funcionários readaptados na secretaria; 

20 professores.* 

*Previsão de professores com possibilidade de afastamento em função de pertencerem ao 

grupo de risco: 02 

Limitações e dificuldades para o retorno às aulas presenciais: 

⚫ Quantidade de funcionários de limpeza escassa, visto a necessidade de intensificar a 

limpeza e esterilização dos ambientes. 

⚫ Na cozinha, entre o fogão e a pia, a distância é de 96 cm, sendo que a distância 

recomendada pelos órgãos de saúde é de 1,5  metros entre as pessoas e são 

nececessários 02 funcionárias para a preparação das refeições. 

⚫ As cozinheiras não possuem espaço próprio para a troca de uniformes. Assim sendo, 

elas compartilham o espaço com serventes e alunos com necessidades especiais. 

⚫ Circulação de ar nas salas de aula: há pouquíssima ventilação natural em todas as salas 

de aula na secretaria, sala dos professores, diretoria, sala de leitura e cozinha.  



⚫ 40% dos alunos utilizam o transporte escolar. O distanciamento não é garantido nesta 

situação, havendo maior risco de propagação do vírus. 

⚫ Em caso do retorno às atividades presenciais, devemos levar em consideração  que, boa 

parte dos alunos permanecerá na unidade aguardando o transporte ou chegada dos 

pais/responsáveis. A Unidade Escolar não possui ambiente adequado e nem 

funcionários para auxiliar na organização e manutenção destes alunos na escola. 

 

 

 

 

 


