PROTOCOLO DE RETOMADA ÀS
AULAS PRESENCIAIS

O presente Protocolo de Retomada das Atividades, de modo presencial,
busca a adequação para o contexto da flexibilização das medidas de
convívio coletivo, em tempos de pandemia pelo SARS-CoV-2 no ambiente
escolar. Desta forma, torna-se necessário envolver todos no processo da
aprendizagem e que integram nossa comunidade escolar. Sendo estes:

PÚBLICO-ALVO

- estudantes (da Educação Infantil ao Ensino Médio, conforme retorno
gradual);
- docentes (da Educação Infantil ao Ensino Médio, conforme retorno
gradual das turmas que os mesmos lecionam);
- colaboradores do setor administrativo e/ou pedagógico (com retorno
gradual, conforme necessidade da prestação do serviço de forma
presencial, e sistema de rodízio);
- responsáveis pelos estudantes (que necessitem comparecer às
dependências físicas);
- visitantes (que por motivo previamente informado, seja necessário
comparecer às dependências físicas).

Para o retorno às aulas presenciais, faz-se necessário que sejam
destinados alguns investimentos para aquisição de materiais e
equipamentos de proteção individual (EPI’s), bem como, investimentos em
recursos humanos e tecnológicos, para manutenção das aulas; os quais,
encontram-se abaixo elencados.
Investimentos em Tecnologia
e Recursos Humanos:

Investimentos em Materiais:
-

INVESTIMENTOS

-

aquisição de totens com álcool 70, distribuídos em
pontos estratégicos;
álcool 70% distribuídos em todos departamentos e
salas de aulas;
salas de aula, acessos para entrada e saída, e
demais espaços;
tapetes sanitizantes;
aquisição de
EPI’s (máscaras de proteção e
protetor facial – FACE SHILD) para todos os
colaboradores
aquisição de termômetros digital infravermelho;
instalações de novas pias e demarcação do piso;
aquisição de oxímetro;
aquisição de lixeiras com pedal;
Instalação de dispenser para sabonete líquido e
papel toalha;
confecção de material impresso e mídia, com
informações referentes à prevenção.

-

parceria com a Plataforma Plurall, para
manutenção das aulas de forma remota;
ampliação na distribuição da rede de
internet;
aquisição da Plataforma Clipescola (agenda
digital) para facilitar a comunicação
família/escola;

Além dos investimentos em diversas áreas e setores, para funcionamento eficaz das
atividades presenciais e retorno gradativo das respectivas turmas, também é imprescindível
algumas adequações no espaço físico da instituição, abaixo listadas:
-

ADAPTAÇÕES
ESTRUTURAIS

-

distanciamento das carteiras escolares, com espaçamento mínimo de 1,5m, e marcações no
piso;
indicação de distanciamento em espaços que exijam formação de filas, com espaçamento
mínimo de 1,5m;
sinalização de rotas dentro da escola para que os estudantes mantenham distância entre si;
aplicação de proteção de acrílico, nos balcões de atendimento e birôs da equipe técnica;
sanitização e desinfecção diária de todos os espaços físicos onde haverá fluxo de pessoas;
sala de apoio para pessoas que necessitem;
desativação de bebedouros com disparo para boca. Uso obrigatório de garrafinhas
individuais;
desativação da cantina;
suspensão do uso do ar-condicionado e uso excepcional dos ventiladores nas salas e
abertura obrigatória de portas e janelas;
interdição dos parques, biblioteca escolar, e entrada de acesso pela rua da Alegria;
interdição do ginásio de esportes para práticas esportivas;
instalação de 12 (doze) lavatórios: 4 (quatro) no térreo e 8 (oito) no 1º andar;
postos de triagem (aferição de temperatura na portaria, higienização das mãos e sanitização
de calçados);
higienização dos banheiros a cada 1 (uma) hora.

Ao longo de todo o período da pandemia, a instituição permaneceu, por meio de
plataforma de ensino virtual, com sua principal missão e papel social: educar para a
vida, através do ensino científico e de valores essenciais ao convívio humano. O
retorno às aulas presenciais exige uma série de adaptações pedagógicas que,
inicialmente, serão:
- adequação do horário escolar, com aulas presenciais nas segundas, quartas e
sextas-feiras; e aulas remotas nas terças e quintas, através da Plataforma Plurall.
- transmissão simultânea das aulas;
* As aulas do Ensino Médio, no contraturno (terças e quintas), permanecerão remotas.
* Os responsáveis de cada estudante assinarão termo de autorização para transmissão e gravação das
aulas, mesmo que durante a aula seja preservada a imagem dos mesmos.

ADEQUAÇÕES/
FERRAMENTAS
TECNOLÓGICAS

- acompanhamento das atividades, que não forem aplicadas em sala presencial,
através dos relatórios de engajamento gerados na Plataforma Plurall.
- suspensão das aulas presenciais de educação física.
- prorrogação do calendário letivo 2020, até janeiro 2021, para cumprimento das 800
horas/aulas anuais, com compensação em sábados, conforme necessidade;
- De acordo com o Parecer do CEE/PE nº 062/2020-CLN, aprovado em 19 de agosto
de 2020, que regulamenta a realização das avaliações para os alunos neste período
de Pandemia, o processo avaliativo será realizado por meio da Plataforma Plurall,
com trabalhos e testes de múltipla escolha, conforme metodologia aplicada por
cada docente e sua respectiva disciplina.

É de fundamental importância que, após o retorno às atividades presenciais e sua
permanência, sejam realizadas ações de proteção e prevenção à Covid-19, com base no Protocolo
de Retomada às Aulas Presenciais elaborado pelo Governo do Estado de Pernambuco, com
exceção aos itens relacionados aos transportes escolares. Sendo as ações citadas a seguir:

-

PROTEÇÃO/
PREVENÇÃO

Utilizar a máscara de forma obrigatória e contínua por todas as dependências do
estabelecimento de ensino, devendo ser observadas as orientações específicas quando
se tratar de crianças até dois anos de idade.
- Acomodar as máscaras, quando não estiverem sendo utilizadas, em sacos plásticos
individuais, por exemplo, na hora das refeições.
- Incentivar o uso da etiqueta respiratória pelos estudantes, trabalhadores em educação e
colaboradores: ao tossir ou espirrar usar um lenço ou a parte interna do braço na altura do
cotovelo.
- Evitar tocar a boca, o nariz e o rosto com as mãos, e lavar sempre as mãos quando tocálos.
- Reforçar a limpeza e a desinfecção das superfícies mais tocadas (mesas, teclados,
maçanetas, botões, etc), pelo menos duas vezes ao dia.
- Higienizar grandes superfícies com os seguintes produtos: hipoclorito de sódio a 0.1%;
alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 0,1%; dicloroisocianurato de sódio
(concentração de 1,000 ppm de cloro ativo); iodopovidona (1%); peróxido de hidrogênio
0.5%; ácido peracético 0,5%, quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de
Benzalcônio 0.05%; compostos fenólicos; desinfetantes de uso geral aprovados pela
Anvisa, observando as medidas de proteção, em particular o uso de equipamentos de
proteção individual (EPI) quando do seu manuseio.
- Higienizar os materiais de trabalhos, sempre que houver a necessidade de
compartilhamento por outro trabalhador em educação e colaboradores.

É de fundamental importância que, após o retorno às atividades presenciais e sua
permanência, sejam realizadas ações de proteção e prevenção à Covid-19, com base no Protocolo
de Retomada às Aulas Presenciais elaborado pelo Governo do Estado de Pernambuco, com
exceção aos itens relacionados aos transportes escolares. Sendo as ações citadas a seguir:

-

PROTEÇÃO/
PREVENÇÃO

Na hipótese da utilização de aparelho de ar condicionado, verificar a higienização
periódica e a adequação de suas manutenções preventivas e corretivas, limpando os
filtros
periodicamente.
Lavar
os
tapetes
utilizados
diariamente,
ao
final
do
expediente.
- Higienizar regularmente os materiais de uso comum e não partilhar materiais escolares.
- Orientar e supervisionar o recebimento e armazenamento adequado de alimentos
trazidos de casa (limpeza da embalagem antes de armazenamento na escola).
- Não permitir o compartilhamento de alimentos e objetos de uso pessoal, como copos, pratos
e talheres.
- Adotar a utilização de garrafas individuais ou copos para consumo de água, evitando o
contato direto da boca com as torneiras dos bebedouros.
- Realizar a limpeza das salas de aula duas vezes ao dia, evitando alternância das equipes
de limpeza.
- Promover a limpeza três vezes ao dia dos ambientes comuns utilizados por diferentes
grupos.
- Não compartilhar utensílios de uso pessoal, equipamentos e ferramentas de trabalho como
canetas, telefone celular, trenas, espátulas, entre outros.

RECOMENDAÇÕES PARA O AMBIENTE DOMÉSTICO

PROTEÇÃO/
PREVENÇÃO

 TODAS AS PESSOAS DA CASA devem incorporar o hábito de não entrar no domicílio
com o calçado que veio da rua ou do trabalho ou da escola;
 Tomar banho assim que chegar em casa é fundamental. Nada de sentar no sofá pra ver
televisão, fazer as refeições, abraçar ou beijar as demais pessoas da casa antes de tomar
banho;
 O vírus não sobrevive mais que 24h no tecido. Por isso uma dica importante é deixar uma
sacola plástica no banheiro para que a roupa seja colocada nela e fechada. Desta forma
ela esperaria 24 horas pra ser lavada sem risco para exercer esta atividade;
 Outra dica útil é deixar um borrifador com álcool 70% para usar nos calçados e nas bolsas
antes de entrar em casa;
 Estas são algumas DICAS importantes para reduzir o risco de trazer o vírus pra dentro de
casa.
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