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Introdução 

 

Considerando o estado de emergência que vivemos no Brasil devido à infecção 

por doença respiratória causada pelo Coronavírus – Covid-19, declarado pela 

Organização Mundial de Saúde, a Escola de Ensino Fundamental Cristo Rei, da Rede 

ICM de Ensino, definiu seu Plano de Contingência interno para minimizar os riscos de 

transmissão. 

Dessa forma, este é um documento que tem como objetivo orientar a 

comunidade educativa na retomada das atividades presenciais, especificando 

medidas que consideram as dimensões de Saúde, Ensino e Cuidado, avaliando seus 

impactos.  

A COVID-19 é uma doença infecciosa que foi identificada na cidade chinesa de 

Wuhan pela primeira vez em dezembro de 2019. Desde então, o surto adquiriu uma 

dimensão pandêmica, com casos confirmados em mais de 100 países, incluindo o 

Brasil. 

A forma de transmissão da COVID-19 ocorre pelo ar ou contato pessoa-

pessoa, como: gotículas de saliva, espirros, tosse, catarro, contato pessoal próximo, 

toque, ou aperto de mão, contato com objetos, ou superfícies contaminadas com 

posterior contato com a boca, nariz ou olhos.  

No contato com o vírus, grande parte das pessoas pode desenvolver a doença 

de forma branda apresentando coriza e dor de garganta ou até mesmo de forma 

assintomática. Os Casos sintomáticos precisam permanecer em isolamento 

respiratório domiciliar. Os casos de acometimento do trato respiratório as 

manifestações mais comuns são febre alta de início súbito, tosse seca e, em até 

alguns casos, falta de ar. Pode ainda manifestar-se dor no corpo, mal-estar e confusão 

mental.  

Não temos ainda tratamento para infecções causadas por Coronavírus. O que 

temos é a indicação de repouso e ingestão de líquidos, uso de antitérmicos, 

analgésicos ou antibióticos. Em casos graves, suplemento de oxigênio e ventilação 

mecânica podem ser necessários.  
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Por isso, a preparação de nossa instituição é essencial para uma resposta 

efetiva e oportuna na contingência da doença. Portanto, a comunidade educativa da 

Escola de Ensino Fundamental Cristo Rei, responsável pela orientação discente, 

docente e dos funcionários, organiza este instrumento de referência para as medidas, 

estratégias e ações a serem adotadas para este momento e preparação da retomada 

das aulas presencias. 

 

Objetivos 

1. Traçar diretrizes, determinar as necessidades e prever recursos para instruir 

sobre medidas de comportamento e higiene proporcionando um ambiente 

seguro e saudável. 

2. Comunicar e capacitar à comunidade informando sobre as medidas de 

prevenção e procedimentos adotados, seguindo normativas dos órgãos 

competentes e minimizando os riscos. 

3. Implantar e implementar as medidas de prevenção adequadas às situações. 

4. Assegurar a continuidade do processo de ensino e aprendizagem, minimizando 

um possível efeito da epidemia na comunidade educativa. 

            

 

Centro de Operações de Emergência em Saúde para 

a Educação – COE-E Local 
 

O Comitê Operacional de Emergência em Saúde para a Educação (COE-E 

Local) está composto pelos seguintes membros: Cristiane Bazarelli Silveira, vice-

diretora, Denise Cruz Freitas, coordenadora pedagógica, Elizete de Ávila Nunes, 

coordenadora pedagógica, Samanta do Nascimento, bibliotecária, Lisiane Miranda de 

Oliveira Porto, representante da comunidade escolar e mãe de dois alunos, Ângela 

Cristina Ramos Bastos, auxiliar de limpeza, Maria da Graça Lopes França, professora 

e Dayse Nobre Souza Gonçalves, auxiliar de disciplina. 

Após nomeados os membros do Comitê de emergência, foi especificado quais 

suas atribuições, que são: informar, capacitar e formar a comunidade escolar sobre 
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os cuidados; organizar os protocolos de reabertura das aulas presenciais; manter a 

rotina de monitoramento dos protocolos, garantindo a execução diária; reunir 

informações para diagnóstico da operação emergencial, permitindo estabelecer metas 

e focos de atuação no ambiente escolar; analisar  histórico da situação e o desenrolar 

de ocorrências semelhantes, de forma a subsidiar as tomadas do COE Regional; 

planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medidas para mitigar ameaças 

e restabelecer a normalidade da situação na instituição de ensino; agregar outros 

componentes para auxiliar na execução de suas atribuições, sempre que necessário.  

Informar e orientar a Comunidade Escolar sobre as ações de prevenção e 

cuidado referente ao novo Coronavírus; orientar sobre medidas de higiene pessoal; 

controlar o uso correto de EPI’S; zelar pelo cumprimento do distanciamento social e 

demais medidas contidas no plano de contingência da Escola de acordo com o 

protocolo do governo. 

Através do setor RH fazer levantamento de possíveis colaboradores do grupo 

de risco idade/comorbidade; afastar das atividades laborais o colaborador que for 

identificado do grupo de risco; Mapear o grupo de risco no retorno às aulas presenciais 

e pós-retorno continuamente.  

Anexo: ata de Constituição do COE-E Escola Cristo Rei. 

 

1 DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, ENSINO E CUIDADO 

 

 
1.1 Medidas de informação e engajamento da comunidade. 

 

 Dimensão Saúde: Manter toda comunidade escolar informada sobre cuidados 

de saúde, prevenção e medidas de precaução, disponibilizando materiais 

explicativos nas mídias digitais e demais meios de comunicação, como também 

em materiais impressos expostos nos espaços da escola.  

Capacitar a equipe diretiva, professores e demais colaboradores para 

adoção de medidas básicas de noções sanitárias, capacitando principalmente os 

funcionários que acompanharão a entrada de pessoas na escola.   

Será aferida a tempertura de todos antes de adentrar o ambiente escolar. 

O COE-E Local estará atuando, atento a todas as pessoas  presentes, e 
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detectando algum caso suspeito de Coronavírus, encaminhará a pessoa 

cautelosamente até a sala de isolamento e informará o Serviço de Saúde sobre 

possível suspeita de contaminação pelo vírus.   

A fim de evitar aglomeração, todas as atividades coletivas previstas no 

calendário escolar serão suspensas, e os horários de intervalo de alunos e 

professores serão reorganizados, quanto à cantina, a mesma permanecerá 

fechada enquanto perdurar a pandemia. 

 

 Dimensão Cuidado: Manter ações de conscientização e sensibilização sobre 

as medidas de prevenção e cuidado a todos atores da comunidade escolar, 

continuar disponibilizando materiais explicativos nas mídias digitais e demais 

meios de comunicação, como também em materiais impressos expostos nos 

espaços da escola.  

A escola estará  organizada, de forma que os  espaços atendam as 

exigências de distanciamento, haverá fornecimento de álcool em gel e demais 

necessidades exigidas e que venham a suprimir os riscos de contágio do 

Coronavírus no ambiente escolar. 

Haverá prioridade para a plena comunicação positiva na Comunidade 

Escolar bem como  a efetiva busca para o  bem-estar de todos que fazem parte 

dela. 

Aos colaboradores, a direção organizará um momento de acolhida virtual, 

estimulando a partilha de vivências positivas na situação de Pandemia e 

perspectiva para o futuro, e no retorno presencial será realizado um momento de 

“roda de conversa”, onde haverá troca de experiências do momento vivido em 

isolamento, as aprendizagens e perspectivas para o futuro. 

 

 Dimensão Ensino:  Serão realizadas atividades educativas, sempre 

salientando as dimensões de cuidado e saúde, e também atividades que 

incentivem a higiene das mãos e a etiqueta respiratória, haja visto que o momento 

que estamos vivenciando, tais atitudes, podem salvar vidas. 

Na perspectiva de diminuir a ansiedade e estresse dos alunos, as aulas de 

educação física continuarão acontencendo, todavia  serão priorizadas atividades 

sem contato físico, como alongamentos, danças e jogos, etc. 
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Quanto ao retorno às atividades presenciais, este momento também 

exigirá um trabalho de acolhimento, conscientização contínua por parte do corpo 

docente, da direção e demais colaboradores que durante o ano direta ou 

indiretamente estarão em contato com os alunos, pais e responsáveis, e  para 

isso serão desenvolvidas atividades pedagógicas,  distribuição de material 

impresso e nas mídias sociais.  

No que diz respeito a acolhida no momento da  recepção dos alunos, a 

direção da Escola  estará  recepcionando  na entrada, e posteriormente, passará 

nas salas de aula proferindo uma mensagem otimista e de fé. Também, a 

coordenação pedagógica, juntamente com o corpo docente, os acolherá na sala 

de aula, desenvolvendo um momento de reflexão e escuta.  

 

1.2  Medidas de orientação e controle do uso de EPIs. 

 

Prevendo a retomada das atividades pedagógicas presenciais, e 

conhecendo a necessidade de organizar um plano contingencial, a Escola de 

Ensino Fundamental Cristo Rei, elaborou seu Plano de Contingência, nomeou e 

instituiu os integrantes do COE-E Local e realizou uma reunião para nomeação 

dos participantes e assinatura da ata pelos mesmos.  

A divulgação sobre as formas de prevenção do Coronavírus COVID-19 já 

vem acontecendo de forma virtual, através de mensagens e vídeos, disponíveis 

nas redes sociais e plataformas digitais. E, próximo ao retorno das aulas 

presenciais, será organizada uma formação, ministrada pela Equipe de 

Assessoria Sanitária do Município, para todos os colaboradores, em local aberto, 

com distanciamento adequado, podendo ser gravada e exposta a toda a 

Comunidade Escolar. Na ocasião o COE-E Local será apresentado aos 

participantes. 

Será realizada a aquisição e distribuição de EPI’s para os colaboradores 

(máscara e protetor facial),   continuará a divulgação e orientação para a utilização 

dos mesmos de forma adequada, minimizando os riscos de infecção do 

CORONAVÍRUS-19. A orientação ocorrerá através de reuniões formativas, por 

meio de plataformas digitais enquanto persistir a pandemia e após o retorno 

presencial as reuniões serão organizadas em ambiente amplo, ou no pátio da 

escola. 
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1.3  Medidas de cuidado pessoal e distanciamento social.  

 

Nos diversos ambientes da escola estarão disponíveis “dispensers”  de 

álcool em gel, e na recepção estará o toten de álcool em gel, tapete sanitizante e 

termômetro infravermelho, sempre atuando com o devido cuidado e vigilância 

daqueles que adentram o ambiente escolar. 

Continuarão as orientações sobre distanciamento e cuidados preventivos 

previstos neste Plano de Contingência. 

Os alunos serão orientados a  trazerem o seu lanche, a sua garrafa de 

água,  como o não compartilhamento de alimentos e materiais pessoais. 

 

1.4  Medidas de limpeza e desinfecção. 

 

Serão mantidas abertas todas as portas e janelas dos ambientes, 

privilegiando a ventilação natural. A escola não irá utilizar  ar condicionado. Os 

bebedouros permanecerão desativados, continuará sendo disponibilizando o kit 

de higiene completo nos banheiros, com sabonete líquido, toalhas de papel não 

reciclado e preparações alcoólicas antissépticas 70% (setenta por cento) em 

formato de gel. 

Serão higienizados diariamente os brinquedos e materiais utilizados pelas 

crianças da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, bem como, 

de imediato, os brinquedos levados à boca pelos alunos.  As superfícies de uso 

comum serão higienizadas a cada turno e sempre que necessário (maçanetas, 

corrimãos, teclados do computador, mouses, bancos, mesas, telefones, etc.) com 

álcool 70% ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar. 

Além da higiene já praticada pelo serviço e limpeza da Escola, será 

contratada uma empresa para realizar a higienização por pulverização no piso 

das áreas comuns e demais ambientes a cada troca de turno, com soluções de 

hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária) ou outro desinfetante indicado para 

este fim. 

Será reforçada a limpeza dos objetos e das superfícies utilizadas por uma 

pessoa  suspeita de contaminação, e, caso necessário, será deixado em 
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quarentena. A sala de isolamento será higienizada a  cada troca de turno e saída 

de casos suspeitos. 

 Também será disponibilizado um treinamento de noções básicas 

sanitárias àqueles que estarão atuando na prevenção e cuidado no ambiente 

escolar, de forma que orientem as demais pessoas que circulam no ambiente 

escolar sobre o procedimento de desinfecção antes de entrar na escola, como a 

utilização do tapete, uso do álcool gel, utilização da máscara, procedimento para 

lavagem de mãos e todos os outros protocolos de cuidado e higiene necessários, 

no contexto pandêmico que vivenciamos. 

 

1.5  Medidas de readequação dos espaços e circulação. 

Serão organizados fluxos de sentido único para entrada, permanência, 

circulação e saída de alunos  e trabalhadores, antes do retorno das aulas, 

visando resguardar o distanciamento mínimo obrigatório e evitar 

aglomerações. As salas de aula serão reorganizadas seguindo o protocolo de 

distanciamento.  

 No portão de acesso dos alunos a entrada será pelo lado  direito e a saída 

pelo lado esquerdo. A sinalização será feita com setas no chão, indicando o 

sentido do fluxo. Na escada de acesso aos demais pavimentos serão utilizado 

cones e fita de isolamento. Nos corredores serão colocados no chão setas de 

identificação do sentido de fluxo.  

Além das salas de aula que já se enquadram nas exigências, também 

poderão ser utilizados os seguintes ambientes: 

 Salão de Reuniões do térreo 

 Brinquedoteca 

 Laboratório de Informática 

 Sala Multimídia 

 Sala da pastoral 

 Sala de Recursos 

 Auditório do 3º piso 

 Salão de Educação Física do 3º Piso 
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    SALAS COM METRAGEM 

SALA METRAGEM ÁREA TURMAS 2m 1,5m 

3º PISO = 1,5 metros 

301 9,70 x 4,35 42,19 m2   -       31 9+1 17+1 

305 10,75 x 4,70 50,50  -        11 11+1 21+1 

303 8,90 x 5,70 50,70 61      41 11+1 21+1 

304 8,95 x 5,85 52,35–2,25= 

50,10 

62      42 11+1 21+1 

306-Artes 8,05 x 3,90 31,40 -          - 6+1 12+1 

309-Vídeo 12,10 x 9 40 113,70 81      52 27+1 49+1 

110-Salão 16,05 x 7 90 126,80 91      51 30+1 55+1 

      

2º PISO = 1,5 metros 

220-Lab. Ciências 5,55 x 5,85 32,45 – 

2,50=29,95 

  - 6+1 12+1 

219 7,70 x 4 30,80  -     22 6+1 12+1 

218 6,20 x 4,65 28,80  -     22 6+1 11+1 

216 9,50 x 5,35 50,80  -     21 11+1 21+1 

215 6,80 x 6,40 43,50  -     32 9+1 18+1 

Sala/lousa 8,35 x 4,30 35,90  -     32 8+1 14+1 

204  9,05 x 4,10 37,10 - 9+1 15+1 

203 10,80 x 6,30 68 71    12 16+1 29+1 

201/past. 9,80x 4,20 41,15 -         - 9+1 17+1 

Informática 8,30 x 5,70 

8,30 x 3,90 

47,30 

32,35 

(espaço/livre) 

-          - 10+1 

7+1 

20+1 

13+1 

Piso Térreo = 2 metros   

Brinquedoteca 12,10 x 9,40 113,70  Pré 2 27+1 49+1 
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     Medidas no dia 01 de junho de 2020 
      Obs: Capacidade indicada de alunos + professores 
      2m conforme decreto 55.240 
      1,5m conforme PORTARIA CONJUNTA SES/SEDUC/RS Nº01/2020. 

 

 

1.6  Medidas de manejo de casos suspeitos e confirmados. 

 

Alunos com temperatura igual ou maior que 37,4 serão encaminhados à 

sala de isolamento, pelo acesso lateral da sala. Após o contato com os 

responsáveis serão liberados pelo acesso principal da sala de isolamento, para 

atendimento médico. Os colaboradores com temperatura igual ou maior que 

37,8 serão encaminhados  pelo mesmo acesso tanto de entrada como de saída 

para o  atendimento médico. Ambos  retornarão mediante avaliação e liberação 

médica. 

Todo caso suspeito será devidamente informado ao Serviço de Saúde 

responsável.  

 

 

 

 

2 Reorganização do Calendário Escolar 

 

Referente à reorganização do Calendário Escolar definiu-se como segue: 

Desde o início da suspensão das aulas a Escola vem trabalhando com aulas 

remotas, sendo que os sete dias não trabalhados, inicialmente, na suspensão das 

aulas em março, serão devidamente recuperados, seja de forma presencial ou 

remota, com o acréscimo de sábados letivos conforme tabelas a seguir: 

122  7,55x 5,55 41,90     - 9+1 17+1 

121 6,30 x 6,20 39  Pré 1 8+1 16+1 

120 6,15 x 6,20 38,10  Pré 1 8+1 15+1 

Anexo/120 6,20 x 2,95 18,25     - 3+1 7+1 

119 6,30 x 3 18,9     - 3+1 7+1 

118 6,40 x 6,65 42,55    - 9+1 17+1 
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Carga Horária 

CH Presencial 
17/02 a 17/03 

 
Março 

 
Abril 

 
Maio 

 
Junho 

 
Julho 

Educação Infantil 
–Pre1A 

80h 12h 76h 80h 52h 92h 

Educação Infantil 
– Pre2A 

80h 12h 76h 80h 52h 92h 

1º Ano do EF 80h 12h 76h 80h 52h 92h 

2º Ano do EF 80h 12h 76h 80h 52h 92h 

3º Ano do EF 80h 12h 76h 80h 52h 92h 

4º Ano do EF 80h 12h 76h 80h 52h 92h 

5º Ano do EF 80h 12h 76h 80h 52h 92h 

6º Ano do EF 83h20min 12h30
min 

79h10m
in 

83h20
min 

54h10
min 

95h50
min 

7º Ano do EF 83h20min 12h30
min 

79h10m
in 

83h20
min 

54h10
min 

95h50
min 

8º Ano do EF 83h20min 12h30
min 

79h10m
in 

83h20
min 

54h10
min 

95h50
min 

9º Ano do EF 83h20min 12h30
min 

79h10m
in 

83h20
min 

54h10
min 

95h50
min 

 

 

 

Turma Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL 
CH presencial 
+ CH remota 

Ed. Infantil 
Pre1 

96h 92h 76h 84h 60h 800h 

Ed. Infantil 
Pre2 

96h 92h 76h 84h 60h 800h 

1º Ano 96h 92h 76h 84h 60h 800h 

2º Ano 96h 92h 76h 84h 60h 800h 

3º Ano 96h 92h 76h 84h 60h 800h 

4º Ano 96h 92h 76h 84h 60h 800h 

5º Ano 96h 92h 76h 84h 60h 800h 
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6º Ano 100h 95h50 
min 

79h10 
min 

87h30 
min 

62h30 
min 

833h20 
min 

7º Ano 100h 95h50 
min 

79h10 
min 

87h30 
min 

62h30 
min 

833h20 
min 

8º Ano 100h 95h50 
min 

79h10 
min 

87h30 
min 

62h30 
min 

833h20 
min 

9º Ano 100h 95h50 
min 

79h10 
min 

87h30 
min 

62h30 
min 

833h20 
min 

 

 

 

 

 

 

RETOMADA DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
 
 

1.1 Educação Infantil 

 

Quando houver a liberação para aulas presencias, ocorrerá da seguinte 

forma:  

As duas turmas de Educação Infantil, num total de 37 alunos, serão 

recebidas na Escola pelo portão de acesso lateral, encaminhando-os diretamente 

às salas de aula pelo acesso exclusivo da Educação Infantil. Na entrada, todos os 

alunos farão uso de álcool em gel nas mãos, higienização do calçado e terão sua 

temperatura testada. As classes estarão posicionadas com o distanciamento de 2 

metros. Os recreios serão em sala de aula.  

As turmas terão o apoio de  monitoria, para auxiliar na higiene, para auxílio 

no banheiro e nos lanches. Cada aluno deverá trazer sua garrafinha de água. A 

biblioteca estará fechada, e os alunos estarão utilizando a Plataforma Elefante 

Letrado. As Horas do Conto serão realizadas nas salas de aula. As crianças têm 

uma caixa individual, na qual podem deixar seu material e, durante as aulas, não 

poderão compartilhá-los. 

Os alunos que não irão frequentar as aulas presenciais continuarão 

recebendo atividades domiciliares e participando das aulas on-line transmitidas 

simultâneamente. 
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1.2   Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 

As dez turmas do Ensino Fundamental Anos Iniciais, num total de 220 

alunos, serão recebidas, na Escola, em horários diferentes, no portão de acesso 

lateral.  

Os recreios serão em horários e espaços diferentes. Cada aluno deverá 

trazer sua garrafinha de água. Nas escadarias, deverão respeitar o 

distanciamento de três degraus.  

Na entrada, todos os alunos farão uso de álcool em gel, higienizarão o 

calçado e testarão sua temperatura, em seguida, serão encaminhados direto para 

sua sala de aula, onde a professora os aguardará.  

As classes estarão posicionadas com o distanciamento de 1,5 metros. A 

biblioteca estará fechada, e os alunos estarão utilizando as Plataformas Elefante 

Letrado e Matific, para auxiliar nas áreas de linguagens e matemática.  As Horas 

do Conto serão realizadas nas salas de aula. 

As aulas de Educação Física ocorrerão no pátio, priorizando toda atividade 

que não possua contato ou aglomeração. Os alunos que não frequentarem as 

aulas presenciais continuarão recebendo atividades domiciliares e participando 

das aulas on-line, transmitidas simultâneamente. 

 

1.3   Anos Finais do Ensino Fundamental 

 

As cinco turmas do Ensino Fundamental anos finais, num total de 128 

alunos, serão recebidas, na Escola, no portão de acesso lateral. a entrada será 

pelo lado  direito, e a saída pelo lado esquerdo. A sinalização será feita com setas 

no chão, indicando o sentido do fluxo. 

 Na escada de acesso aos demais pavimentos serão utilizados cones e fita 

de isolamento. Nos corredores,  no chão, setas de identificação de sentido de 

fluxo.  Os recreios acontecerão em horários diferentes  conforme detalhado na 

tabela abaixo.  Cada aluno deverá trazer o seu lanche e sua garrafinha de água.  

Nas escadarias deverão respeitar o distanciamento de três degraus. Na 

entrada, todos os alunos farão uso de álcool em gel nas mãos, higienizarão o 

calçado no tapete sanitizante e testarão sua temperatura, em seguida, serão 
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encaminhados direto para sua sala de aula, onde a professora os aguardará. As 

classes estarão posicionadas com o distanciamento de 1,5 metros. A biblioteca 

estará fechada, porém os alunos serão orientados ao hábito de realizar leitura em 

bibliotecas virtuais. 

As aulas de Educação Física ocorrerão no pátio, priorizando toda atividade 

que não possua contato ou aglomeração. Os alunos que não frequentarem as 

aulas presenciais continuarão recebendo atividades domiciliares, e participando 

das aulas on-line. Dependendo da realidade do aluno, se este não tiver a 

possibilidade de aulas remotas, serão disponibilizadas atividades impressas a 

serem retiradas, na Escola, pelos responsáveis, e após realizadas  serem 

devolvidas  para  acompanhamento e correção do professor. 

 

Para todos os níveis:  

Os alunos cujo responsável autorizar o retorno às aulas presenciais, terão 

aulas normalmente no ambiente escolar, com devido distanciamento e cuidados. 

Já, os alunos cujo responsável não autorizar o retorno, terão as aulas 

disponibilizadas através de videoconferência no momento em que elas estarão 

acontecendo. 

Haverá escalonamento de horário de entrada, saída e intervalo, para 

diminuir o fluxo de pessoas. A seguir, observa-se o escalonamento de horários 

das turmas: 

 

    Horário de Entrada e Saída das turmas 

Turma Horário Entrada Horário Saída 

Pre1 13h15min 17h20min 

Pre2 13h15min 17h20min 

1º Ano 13h15min 17h20min 

2º Ano 13h25min 17h30min 

3º Ano  13h25min 17h30min 

4º Ano 13h35min 17h40min 
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 Horário de intervalo das Turmas da Educação Infantil e Anos Iniciais 

 
 
  Horário de Intervalo das Turmas Anos finais 

 

Turma Horário de Início Horário de  Fim Local 

6º ano e 7º ano, 10h 10h15min Pátio  

8º ano e 9º ano, 10h20min 10h35min Pátio  

 

 

1.4 Atividade Extraclasse  

As atividades de dança e esporte que ocorrem no turno inverso não serão 
retomadas, visto que acarretaria em um número maior de pessoas no ambiente 

escolar. 

 

 

 

 

 

5º Ano 13h35min 17h40min 

6º Ano 7h40min 11h55min 

7º Ano 7h40min 11h55min 

8º Ano 7h50min 12h05min 

9º Ano 7h50min 12h05min 

Turma Horário de Início Horário de  Fim Local 

Pre1, Pre 2 e 1º Ano 15h05min 15h20min Praça do Pré/Pátio  

2º ano e 3º ano, 15h25min 15h40min Pátio  

4º ano e 5º ano, 15h45min 16h Pátio  
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2 MEDIDAS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO 

Serão realizadas reuniões periódicas quinzenais, para avaliação, 

planejamento e redirecionamento de ações com a equipe diretiva e COE-E local 

(Comitê Escolar Local). 

No retorno presencial, os colaboradores serão reunidos em local arejado 

ou no pátio para formação a respeito das ações sanitárias, cuidados e prevenções, 

informando-os a respeito do Plano de Contingência, seus protocolos e 

orientações, desenvolvido para o retorno das aulas presenciais.  

Os professores pertencentes ao grupo de risco permanecerão trabalhando 

em Home Office, através das Plataformas e demais meios tecnológicos que já 

utilizam, tais como: Google Meet, Google Classroom, Plataforma Elefante Letrado 

da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, e Matific (Matemática), 

trabalhando desde o 1º ano ao 6º ano do Ensino Fundamental.   

Os alunos do grupo de risco continuarão sendo atendidos através das 

aulas remotas, com transmissão simultânea das aulas que estarão ocorrendo na 

escola. 
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