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APRESENTAÇÃO  

 

 

 

 
 As aulas presenciais foram suspensas a partir de março de 2020 devido à pandemia 

da Covid-19, e desde então os profissionais da educação tiveram que criar maneiras de 

interação com alunos e familiares respeitando o distanciamento.  

 Nesse sentido, a tecnologia tem sido uma grande aliada, nós qualificamos o uso de 

ferramentas e encontramos possibilidades de envio, recebimento e arquivo de materiais, 

bem como a comunicação entre Secretaria de Educação e escolas, entre gestores e 

professores e por fim, entre professores e famílias/alunos. Foram momentos de grandes 

desafios, mas de muita criatividade, dedicação de cada profissional.   

 A Secretaria de Educação planeja, de acordo com o Plano São Paulo e com as 

orientações da vigilância sanitária, o retorno das aulas presenciais de forma gradativa, com 

segurança, tranquilidade e todos os cuidados.  

 Para isso, em 02 de março foi enviado um primeiro esboço do documento Orientação 

para Retorno às aulas presenciais em que as escolas foram encaminhando as suas 

contribuições.  

 Até o final de março e início de abril, cada supervisor discutiu sobre as condições de 

atendimento aos protocolos sanitários com as escolas de seus eixos.   

Esse material foi tabulado, analisado e ocorreram reuniões entre a Secretaria de 

Educação e Secretaria de Saúde para encaminhamento de dúvidas e ações conjuntas. 

Este documento retoma os protocolos sanitários e trata, também, das orientações 

pedagógicas no formato híbrido para o retorno das aulas presenciais.  
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1. RETOMADA DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS 
 

 

A partir das análises realizadas pelas escolas e diálogo com a Secretaria de 

Saúde, reafirmamos e orientamos os protocolos sanitários. 

 

A – SEGURANÇA SANITÁRIA E PROTOCOLOS DE SAÚDE 

 

A.1. Distanciamento Social  

Distância segura – Manter a distância mínima entre pessoas de 1,5 metros em todos os 

ambientes, internos e externos, ressalvadas as exceções em razão da especificidade da 

atividade ou para pessoas que dependam de acompanhamento ou cuidados especiais, tais 

como crianças de até 12 anos, idosos e pessoas com deficiência. 

Demarcação de áreas de fluxo – Demarcar áreas de fluxo de pessoas para evitar 

aglomerações, minimizando o número de pessoas concomitantemente no mesmo ambiente 

e respeitando o distanciamento mínimo. 

Distanciamento em filas – Sinalizar, preferencialmente, no chão ou em local visível a 

posição em que as pessoas devem aguardar na fila, respeitando o distanciamento mínimo. 

Redução da circulação – Evitar a circulação de servidores nas áreas comuns das 

Unidades Educacionais e fora de seus ambientes específicos de trabalho. Evitar, ao 

máximo, o acesso dos pais e responsáveis às dependências das Unidades Educacionais. 

Barreiras físicas ou uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) - Na 

impossibilidade de manter o distanciamento mínimo, utilizar barreiras físicas ou EPIs 

específicos de proteção entre pessoas, no formato de divisórias transparentes ou protetores 

faciais. 

 

A.2. Higiene Pessoal – Servidores 

Proteção pessoal – Exigir e monitorar o uso de máscaras de maneira correta, cobrindo o 

nariz e a boca ou protetores faciais em todos os ambientes de trabalho; bem como 

incentivar o uso delas no trajeto para o trabalho, seja em transporte coletivo ou individual e 

em lugares públicos e de convívio familiar e social.  

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) – Exigir o uso e os EPIs necessários aos 

servidores para cada tipo de atividade, além daqueles de uso obrigatório, como máscaras, 

principalmente para atividades de limpeza, retirada e troca do lixo, manuseio e manipulação 

de alimentos e aferição de temperatura. 

Alimentação – Fornecer alimentos e água potável de modo individualizado. Caso a água 

seja fornecida em galões, purificadores ou filtros de água, cada um deve ter seu próprio 

copo, garrafinha. Os bebedouros de pressão de utilização comum devem ser removidos ou 

lacrados.  
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Contato físico – Orientar os servidores para que evitem tocar os próprios olhos, boca e 

nariz e evitem contato físico com terceiros, tais como beijos, abraços e aperto de mão. 

Higiene respiratória – Orientar servidores para que sigam a etiqueta de tosse, a higiene 

respiratória (cobrir tosses e espirros com lenços descartáveis, jogá-los fora imediatamente 

e higienizar as mãos na sequência). 

Higienização das mãos – Incentivar a lavagem de mãos ou higienização com álcool em 

gel 70% antes do início do trabalho, após tossir ou espirrar, quando usar lenços 

descartáveis, usar o banheiro, tocar em dinheiro, ao manusear alimentos cozidos, prontos 

ou in natura, lixo, objetos de trabalho compartilhados antes e após a colocação da máscara. 

Para facilitar a higienização das mãos, evitar o uso de anéis e pulseiras. 

Disponibilização de álcool em gel 70% – Disponibilizar álcool em gel 70% em todos os 

ambientes e estações de trabalho. 

Descarte de máscara – Indicar os locais específicos para descarte de máscaras, bem 

como divulgar instruções de como colocá-las e retirá-las com segurança, recomendando 

trocas periódicas, de acordo com as instruções do fabricante e as indicações dos órgãos 

sanitários e de saúde. As máscaras e luvas descartáveis devem ser colocadas em sacos 

plásticos devidamente lacrados e jogados em lixo comum, que não seja reciclável. 

Compartilhamento de objetos – Orientar os servidores para que não compartilhem 

objetos pessoais, tais como fones de ouvido, celulares, canetas, copos, talheres e pratos 

etc.  

 

A.3. Limpeza e Higienização de Ambientes 

Limpeza – Aperfeiçoar e reforçar os processos de limpeza e higienização em todos os 
ambientes e equipamentos, incluindo piso, estações de trabalho, máquinas, mesas, 
cadeiras, computadores, entre outros, ao início e término de cada dia e intensificar a 
limpeza de áreas comuns e de grande circulação de pessoas durante o período de 
funcionamento. 

Efetuar a higienização das lixeiras - O descarte do lixo deverá ocorrer com frequência. 
O lixo com potencial de contaminação (EPI, luvas, máscaras, etc.), deverá ser descartado 
de forma que não ofereça riscos de contaminação. Disponibilizar lixeira com tampa e com 
dispositivo que permita abertura e o fechamento sem o uso das mãos (pedal ou outro tipo 
de dispositivo, como acionamento automático) para uso específico para este fim. O saco 
de lixo, ao ser descartado, deve conter uma etiqueta de observação: Lixo com potencial 
de contaminação.  

Manter portas e janelas abertas – Manter as portas e janelas abertas, evitando o toque 
nas maçanetas e fechaduras. 

Superfícies e objetos de contato frequente - Disponibilizar kits de limpeza aos 

servidores e orientá-los para a higienização das superfícies e objetos de contato 

frequente antes e após o seu uso, tais como botões, mesas, cadeiras, computadores e 

volantes. 

Higienização de ambientes infectados – Em caso de confirmação de caso da COVID-

19, isolar os ambientes em que a pessoa infectada transitou até a sua higienização 

completa. 
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A.4. Comunicação 

Distribuição de cartazes - Em locais fechados, todos os ambientes devem ter cartazes 

com as principais medidas e recomendações que serão disponibilizadas pela Secretaria 

de Educação.  

Distribuição de informativos – Distribuição para a comunidade escolar de informativo 

sobre a organização escolar nesse período de pandemia, confeccionados pela Secretaria 

de Educação.  

 

 

A.5 Monitoramento e Encaminhamento de Casos Suspeitos de Sintomas da Covid 19 

Informações obtidas a partir do documento Casos e Surtos de covid -19 em Instituições 

Escolares elaborado pelo Centro de Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac” 

da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde do Estado 

de São Paulo – de fevereiro de 2021. 

 

CASOS SUSPEITOS  

A) SÍNDROME GRIPAL (SG)5 - Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado 

por pelo menos dois (02) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), 

calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios 

gustativos. 

 

CONTACTANTES - Definem-se como contactantes as pessoas assintomáticas que 

tiveram contato com o caso suspeito/confirmado da COVID-19, entre dois dias antes e 10 

dias após o início dos sinais ou sintomas (a confirmação de caso de COVID-19 é sempre 

de responsabilidade de uma unidade de saúde). Sendo assim, considera-se contactante 

de caso suspeito/confirmado da COVID-19, nas seguintes situações: − Ter contato 

durante mais de 15 minutos a menos de um metro e meio de distância. − Permanecer 

junto por pelo menos o tempo de uma aula (45 minutos), independentemente do uso de 

máscara ou das condições de ventilação da sala. − Compartilhar o mesmo veículo de 

transporte escolar. − Conviver/compartilhar o mesmo ambiente domiciliar. 

 

 ISOLAMENTO - Termo utilizado para o afastamento de pessoas com doenças 

infectocontagiosas das pessoas não doentes. Dessa forma, incluem-se para essa 

definição as pessoas infectadas pelo vírus SARS-CoV-2.8  

 

QUARENTENA - Termo utilizado para separar e restringir o movimento de pessoas que 

foram expostas a uma doença infectocontagiosa a fim de monitorar se apresentam sinais 

e sintomas compatíveis com a mesma. Dessa forma, incluem-se para essa definição os 

contactantes de casos de COVID-19 

 

Todos os casos suspeitos devem ser encaminhados ao atendimento médico, sejam 
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alunos, professores ou servidores.  

No caso dos contactantes serem professores e servidores, estes devem cumprir a 

quarentena em teletrabalho. Se o teste da pessoa que estava com suspeita de infecção 

der negativo, os contactantes deverão retornar ao trabalho presencial. 

Medidas de prevenção e controle para alunos  

• Os contactantes identificados durante a investigação deverão permanecer em 

quarentena por 14 dias, dentre eles:  

- Todos os colegas da mesma sala.  

- Todos do mesmo transporte escolar.   

- Todos os professores que deram aula e tiveram contato com o aluno considerado 

suspeito/confirmado durante o período de transmissibilidade. 

- Todos os outros contactantes identificados na investigação.  

- Todos os contactantes que forem identificados devem ser monitorados quanto à adesão 

à quarentena e manifestação de sintomas.  

- Todos os contactantes que venham a apresentar sintomas compatíveis com COVID-9 

19 devem ser encaminhados para uma unidade de saúde para avaliação clínica e 

investigação laboratorial. 

Medidas de prevenção e controle para os professores  

• Os contactantes identificados durante a investigação deverão permanecer em 

quarentena por 14 dias, dentre eles:  

- Todos os alunos das salas que o professor deu aula ou realizou outra atividade 

educacional.  

-  Todos os outros contactantes identificados na investigação.  

- Todos os contactantes identificados deverão ser monitorados quanto à adesão à 

quarentena e manifestação de sintomas.  

- Todos os contactantes que venham a apresentar sintomas compatíveis com COVID-19 

devem ser encaminhados para uma unidade de saúde para avaliação clínica e 

investigação laboratorial. 

Medidas de prevenção e controle demais servidores da instituição escolar 

• Os contactantes identificados durante a investigação deverão permanecer em 

quarentena por 14 dias, sejam outros servidores da instituição, professores ou alunos.  

- Todos os contactantes identificados deverão ser monitorados quanto à adesão à 

quarentena e manifestação de sintomas.  

- Todos os contactantes que venham a apresentar sintomas compatíveis com COVID-19 

devem ser encaminhados para uma unidade de saúde para avaliação clínica e 

investigação laboratorial. 

Aferição da temperatura – Aferir a temperatura corporal dos servidores e alunos na 

entrada, restringindo o acesso ao estabelecimento e redirecionando para receber 

cuidados médicos, caso esteja acima de 37,5ºC.”  

Horário de aferição - Flexibilizar o horário de aferição de temperatura, permitindo que 

seja realizada não apenas na entrada do servidor e do aluno, mas durante qualquer 

horário do expediente.  
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Para os casos suspeitos  

Aluno - será encaminhado à área de isolamento entendida como uma sala previamente 

reservada a esse fim, sendo a família imediatamente contatada e orientada a procurar 

uma UBS para o atendimento médico, com o formulário de encaminhamento que será 

disponibilizado pela Secretaria de Educação, e se ausentar até a confirmação do teste 

ou parecer médico. 

Não havendo retorno dos pais, a unidade escolar deverá entrar em contato com o 

Conselho Tutelar. 

A escola deve orientar a família a comunicar os casos de alunos que apresentem 

sintomas gripais em casa, e solicitar que o levem à UBS com o formulário fornecido pela 

escola (podendo ser digital), para atendimento médico e realização de teste de COVID-

19, se for o caso. A família deve comunicar o resultado para a escola, seja ele positivo 

ou negativo.  

Servidores 

Deverá ser orientado a procurar serviço médico e realizar o teste. 

Para os casos suspeitos e confirmados  

Todos os casos deverão ser comunicados à Secretaria de Educação pela planilha Covid-

19 para acompanhamento on-line dos casos “suspeitos e confirmados” da doença. 

Solicitamos que alimentem essa planilha sempre que notificados. Inicialmente serão 

preenchidas as linhas referentes aos funcionários. Após o retorno às aulas presenciais, 

serão preenchidas as linhas das turmas G1, G2 etc., conforme a característica da 

unidade. A linha referente ao total é preenchida automaticamente. A planilha foi elaborada 

até dezembro com os meses diferenciados por cores para facilitar o acesso e o 

preenchimento. Todas as escolas estão sendo acompanhadas por seus Supervisores de 

Ensino e pela Secretaria de Educação 

 

 

B – ORIENTAÇÃO PARA USO DOS AMBIENTES ESCOLARES  
 

Ambiente Ação Protocolo 

1- Refeitório 

Controle de Fluxo 

 

Controlar o fluxo de entrada e saída dos 

ambientes 

Organização do 

Espaço 

Alterar a disposição das mesas e cadeiras, para 

garantir o distanciamento mínimo, e reduzir o 

número de pessoas por mesa. Deixar os grupos 

separados, sem se misturarem. 
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Alimentação 

Organizar escalas para horários de almoço, 

jantar, cafés e lanches para evitar 

aglomerações. 

Talheres - Disponibilizar e utilizar talheres, 

protegidos de interação por diversas pessoas e 

devidamente higienizados. 

Higiene Pessoal  

Cuidados durante as refeições: Proibir o 

compartilhamento de talheres, pratos ou copos, 

bem como alimentos.  

Higienização das mãos – Disponibilizar água 

e sabão ou álcool em gel 70% na entrada dos 

ambientes e orientar os servidores e alunos a 

higienizar as mãos na entrada e saída do 

refeitório 

Disponibilização de pratos e refeições – 

Priorizar refeições empratadas ao invés do 

autosserviço (self-service). 

Limpeza e 

Higienização de 

Ambientes 

Higienização das mesas e cadeiras – 

Higienizar as mesas, cadeiras e demais objetos 

dispostos sobre a mesa a cada ciclo de uso (a 

cada mudança de turma). 

Embalagens – Retirar as embalagens 

secundárias e terciárias do fornecedor e realizar 

o descarte adequado antes de armazenar os 

produtos. 

 

Segurança 

Alimentar 

 

De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), não há nenhuma evidência 

científica que os alimentos possam transmitir o 

novo coronavírus. A transmissão se dá através 

do contato direto com gotículas respiratórias de 

uma pessoa infectada.  

Entretanto, mesmo que o consumo de 

alimentos não esteja diretamente relacionado 

com a transmissão do coronavírus, considera-

se essencial o cumprimento das determinações 

das “Boas Práticas de Manipulação de 

Alimentos”, para garantir a oferta de alimentos 

seguros para os alunos, pois se sabe que os 

hábitos de higiene dos manipuladores, as 

condições higiênico-sanitárias do local e a 

manipulação incorreta, podem, ocasionar 
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sérios problemas de saúde.  

2. BANHEIROS 

E VESTIÁRIOS  

Controle de 

Acesso 

 Controlar o acesso aos vestiários e banheiros, 

com objetivo de garantir o distanciamento 

social.  

Higienização 

Periodicidade da higienização – Higienizar os 

banheiros, lavatórios e vestiários antes da 

abertura, após o fechamento e, no mínimo, a 

cada três horas. 

Higiene Pessoal 

Limpeza pessoal – Facilitar acesso aos locais 

para lavagem das mãos e sinalizar a 

necessidade de lavar as mãos sempre com 

água e sabão líquido ou, na impossibilidade, 

usar álcool em gel 70% após o uso do banheiro 

ou vestiário. 

O aluno público-alvo da educação especial que 

apresentar dificuldade para execução da 

higienização das mãos deverá receber apoio do 

auxiliar.  

O aluno que faz uso de cadeira de rodas e 

realiza a sua própria locomoção deverá utilizar 

luvas a cada percurso realizado e higienizar 

suas mãos após retirar as luvas antes de iniciar 

as atividades. 

Toalhas de papel descartável – Disponibilizar 

nos banheiros e vestiários toalhas de papel 

descartável para enxugar as mãos.  

Uniformes e roupas – Orientar os servidores 

para que evitem o contato entre uniformes e 

roupas limpas com uniformes e roupas usados, 

mantendo calçados longe das peças de 

vestuário, evitando a contaminação cruzada.  

3. COZINHA 

Distanciamento 

Social 

 

Acesso - Reduzir e controlar rigorosamente o 

acesso de pessoas externas às cozinhas e 

áreas de produção e manipulação de alimentos, 

incluindo fornecedores.  

 Flexibilidade de horários de alimentação – 

Evitar aglomerações durante os horários de 

alimentação.  

 Distância segura – Dentro da cozinha, a 

distância mínima segura entre as pessoas pode 

ser reduzida para um metro, desde que todos 

estejam fazendo uso de máscara e luvas. 
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Higiene Pessoal 

Uso de máscaras – Exigir e monitorar o uso de 

máscaras, luvas e demais EPIs necessários 

para funcionários responsáveis pelo preparo, 

manuseio e entrega dos alimentos e refeições.  

Manter as unhas curtas e sem esmaltes e não 

usar adornos que possam acumular sujeiras e 

microrganismos, como anéis, aliança, colares, 

brinco, relógio etc. 

4. 

ESCRITÓRIOS 

E ESTAÇÕES 

DE TRABALHO 

(DIRETORIA, 

SECRETARIA, 

SALA DE 

COORDENAÇÃ

O 

PEDAGÓGICA 

E VICE 

DIREÇÃO)  

Distanciamento 

Social 

Organizar a disposição do mobiliário de forma a 

garantir o distanciamento social. 

Higiene Pessoal 

 

Materiais de higiene - Garantir a 

disponibilização de materiais de higiene caso 

seja necessário realizar reuniões e eventos 

presenciais.  

Limpeza e 

Higienização de 

Ambientes 

Remoção de mobílias não utilizadas – Remover 

as mobílias e os equipamentos não utilizados 

de forma a evitar o uso e compartilhamento 

desnecessários dos mesmos. 

5. SALAS DE 

REUNIÃO  

Distanciamento 

Social 

Organizar a disposição do mobiliário e os 

eventos de forma a garantir o distanciamento 

social. 

Higiene Pessoal  

Materiais de higiene - Garantir a 

disponibilização de materiais de higiene, caso 

seja necessário realizar reuniões e eventos 

presenciais.  

Limpeza e 

Higienização de 

Ambientes 

 Limpeza - Higienizar as salas de reunião após 

cada utilização. 

6. AUDITÓRIOS 

PLATEIAS 

(TEATROS), 

ARQUIBANCADA

, QUADRAS, 

PARQUES 

EXTERNOS 

(LOCAIS DE 

CONGRESSOS, 

WORKSHOPS, 

EVENTOS)  

Distanciamento 

Social 

Distanciamento em pé - Demarcar o piso com 

fitas de sinalização, informando a distância 

mínima que deverá ser adotada por todos. 

7. 

ELEVADORES 

Distanciamento 

Social 

Distanciamento em pé - Demarcar o piso com 

fitas de sinalização, informando a distância 
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E ESCADAS  mínima que deverá ser adotada por todos. 

Uso dos 

Elevadores 

Limitar o uso simultâneo de elevadores, reduzir 

a lotação máxima, manter o distanciamento 

mínimo necessário e orientar os servidores e 

alunos a não conversarem dentro dos 

elevadores. 

Limpeza e 

Higienização de 

Ambientes 

Limpeza de escadas e elevadores – 

Higienizar escadas e elevadores de uso 

compartilhado a cada 3 horas e orientar os 

servidores e alunos a lavar as mãos com água 

e sabão ou, na impossibilidade, usar álcool em 

gel 70%, após o uso dos mesmos. 

8. SALAS DE 

AULA E SALAS 

MULTIUSO 

Distanciamento 

Social 

 

 

Redução do número de alunos de acordo com 

as Fases do Plano São Paulo. 

Fase vermelha ou laranja – até 35% 

Fase amarela – até 70%  

Fase verde - 100% 

 

Com o aluno público-alvo da educação 

especial, quando não for possível manter o 

distanciamento social, o auxiliar deverá 

permanecer de luva, avental, máscara e, se 

possível, protetor facial a todo o momento. 

Higiene Pessoal 

 

 

 

Profissionais e alunos devem lavar as mãos 

antes da entrada, na sala de aula e deverá ser 

disponibilizado álcool em gel 70%. 

Máscaras 

Nas salas de aula onde houver alunos com 

deficiência auditivo/surdos os professores, 

instrutores de libras e/ou tradutores intérpretes 

devem utilizar máscaras transparentes para 

não interferir no processo de comunicação. 

Alguns alunos público-alvo da educação 

especial podem apresentar maior dificuldade no 

uso de máscara, devem ser avaliados 

individualmente. 

Existem alunos público-alvo da educação 

especial que apresentam mobilidade reduzida 

dos membros superiores e que não conseguem 

remover a máscara sozinho, estes não devem 

ser obrigados a utilizá-la, uma vez que há risco 

de sufocamento. 
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Lei nº 14.019/2020 art. 3ºA parágrafo 7 - prevê 

que pessoas com transtornos do espectro 

autista, com deficiência intelectual, com 

deficiências sensoriais ou com quaisquer outras 

deficiências que as impeçam de fazer o uso de 

máscara de proteção facial estarão 

dispensadas da obrigação do uso, assim como 

crianças com menos de 3 anos. 

Obs.:  Os equipamentos de proteção deverão 

ser trocados a toda e cada vez que o auxiliar for 

atender um novo aluno, bem como todo 

procedimento de higienização. 

9.  ÁREAS 

COMUNS DE 

CONVIVÊNCIA 

(SALA DE 

PROFESSORES

, ESPAÇO DE 

CAFÉ ETC.)  

 

Distanciamento 

Social 

Distanciamento em áreas comuns – Manter 

distância mínima segura entre pessoas, 

mudando a disposição do mobiliário ou 

alternando assentos, demarcando lugares que 

precisarão ficar vazios ou indicando no piso 

com fitas de sinalização a distância mínima que 

deve ser adotada por todos. 

10. 

ALMOXARIFAD

O, ESTOQUES 

E DESPENSAS  

 

 

Distanciamento 

Social  

Distanciamento mínimo - Garantir que a 

transportadora respeite a distância mínima 

segura do estabelecimento, evitando contágios 

e contaminações, e reforçar ações que 

promovam menor fluxo de pessoas no processo 

de armazenagem e recebimento de 

mercadorias, evitando aglomerações. 

11. SALAS DE 

ESPERA, 

SAGUÕES, 

PÁTIOS E 

ÁREA DE 

ENTRADA. 

 

 

Distanciamento 

Social 

Distanciamento sentado – Manter distância 

mínima segura entre pessoas, alterando a 

disposição dos móveis ou alternando assentos 

e demarcando lugares que devem ficar vazios. 

Limitação de pessoas – Limitar o número de 

pessoas na área de espera. Sempre que 

possível, adotar sistema de agendamento de 

horário prévio. 

OBS: Em todos os ambientes deve ser respeitado o distanciamento social.  
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C. ORIENTAÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO DA ROTINA NAS UNIDADES ESCOLARES 

 

C.1 Entrada e Saída 

Rotina Insumos/Equipamentos 

● Evitar aglomerações utilizando espaços de 
acordo com cada ambiente escolar evitando 
contato físicos como abraços e apertos de 
mão 

● Aferir temperatura de todas as pessoas que 
adentrarem no espaço escolar 

● Utilizar demarcações no chão obedecendo o 
distanciamento 

● Escalonar a entrada e saída dos grupos, 
diferenciando os horários evitando o encontro 
do fluxo de pessoas. 

● Orientar os alunos a trocarem a máscara 
depois de 3 horas, guardando-as 
separadamente no estojo/saquinho ou 
descartar de forma correta.  

● Evitar a circulação de pessoas que não sejam 
funcionários. 

● Sugerir um controle organizacional de entrada 
e saída de alunos. 

● Reduzir o número de pessoas para entrar um 
por vez.  

● Disponibilizar um funcionário no portão para 
organizar a entrada e saída.  

● Disponibilizar dispenser de álcool gel para 
higienização dos usuários do espaço escolar. 

● Colocar tapetes sanitizantes nas entradas 
principais. 

● Calçados para uso somente nas salas de 
creche. 

● Pedir que o responsável ou transportadores 
escolares mostre para o professor a 
carteirinha escolar para retirada dos alunos, 
mantendo o distanciamento. 

● Sinalização de rotas dentro da escola para 
que os alunos mantenham distância entre si. 

● Se possível, organização do fluxo no início e 
final de aula, de forma que a entrada não seja 
a mesma da saída. 

 

● Estojo para máscaras 
(limpas e sujas) 

● Fita zebradas para 
marcação de espaço 

● Álcool líquido e em gel 
● Bombas pulverizadoras de 

álcool 70º 

● Termômetros 

● Tapete sanitizante 

● Detergente  
● Sabão em pó  
● Água sanitária   
● Máscaras comuns e 

Protetor Facial  
 

.
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C.2. Refeições 

Rotina Insumos/Equipamentos 

● Deixar espaços de 2 cadeirinhas entre uma 
criança e outra na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental 1,5 metros. 

● Garantir separação das cadeirinhas no 
espaço do refeitório. 

● Uso de luvas para os profissionais que irão 
servir a merenda. 

● Não autorizar o self-service para evitar o 
manuseio dos talheres e contaminação dos 
alimentos. 

● O prato feito sairá pronto de dentro da 
cozinha. 

● As merendeiras e demais funcionários que 
manuseiam os alimentos, obrigatoriamente 
devem utilizar uniforme. Fazer a troca de 
roupa na Unidade Escolar, evitando assim o 
uso do uniforme durante o percurso. 

● Uso obrigatório na área do refeitório de 
máscaras comuns (respeitando o tempo para 
troca de 3 em 3 horas e uso de máscaras de 
acrílico). 

● Avental (de preferência descartável) para os 
professores e profissionais do quadro de apoio 
ao magistério durante o período das refeições.      

● Formação e material orientador elaborado 
pela segurança alimentar e vigilância sanitária 
a respeito de como servir os alimentos. 

● Na medida do possível, não realizar as 
refeições dentro das salas de aulas 

● Higienização das mesas e cadeiras a cada 
troca de turma. 

● Máscaras comuns e 
descartáveis   

● Máscaras facial em acrílico  
● Avental descartável ou 

comum 

● Luvas descartáveis 

● Detergente 

●  Limpa vidros (que são à 
base de álcool) 

● Solução de hipoclorito a 
1%, ou seja, água sanitária 
na diluição recomendada 
no rótulo  

● Álcool 70% líquido ou gel 
● Desinfetantes (seguir a 

orientação do rótulo) 
 

 

 

C.3. Brinquedoteca 

Rotina Insumos/Equipamentos 

● Restringir a quantidade de brinquedos por sala     
● Fazer a lavagem dos brinquedos de plástico 

antes e pós uso 

● Restringir o uso da brinquedoteca e caso 
ocorra a utilização do espaço, deve-se garantir 
a higienização total dos brinquedos e do 
espaço físico                

● Álcool 70º líquido e gel; 
● Hipoclorito,  
● Detergente ou sabão 

líquido 
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C.4. Biblioteca 

Rotina Insumos/Equipamentos 

● Recomendamos que o uso da biblioteca seja 
realizado em dias alternados (um dia sim outro 
não), respeitando o distanciamento físico, com 
número reduzido de alunos. 

●  Para a utilização do espaço, deve-se garantir 
a higienização total de todos os itens 
utilizados. 

● Utilizar o espaço para rodas de leitura, 
respeitando o distanciamento. 

● Restringir o manuseio, somente o 
professor/profissionais do quadro de apoio ao 
magistério poderá manusear os livros.  

● Suspender, durante o período de pandemia, o 
Projeto “Maleta da Leitura”. 

● Não tocar a boca, nariz ou olhos durante a 
leitura e higienizar as mãos antes e após 
manusear os livros. 

● Álcool líquido para limpeza 
do espaço, 

● Álcool gel 
● Luvas descartáveis 

● Equipamentos de proteção 

 
 
C.5 Sala de informática 

Rotina Insumos/Equipamentos 

● Esterilizar os equipamentos antes e após uso. 
● Uso individual dos computadores, respeitando 

o distanciamento mínimo e os protocolos de 
higienização. 

 

● Álcool 70º (o álcool deverá 
ser passado com pano 
limpo)  

● Papel toalha, pincel ou 
escova de móveis, hastes 
flexíveis 

●  Álcool em gel 70º 

 
 
C.6. Atividades na área externa (quadra, parque, etc) 

Rotina Insumos/Equipamentos 

● Inicialmente evitar o uso do parque 

● Na quadra deverão ser planejadas 
atividades, obedecendo as regras de 
distanciamento e evitando o uso de 
materiais, sendo possível a ida de até 
2 turmas por ser um local aberto. 

● Álcool líquido e em gel 70º 

● Água sanitária 

● Sabão 
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C.7. Sala de Aula Creche 

Rotina Insumos/Equipamentos 

● Evitar juntar crianças de turmas diferentes, 
trabalhando sempre com pequenos 
grupos fixos.  

● Colocar os berços em posição que 
respeite o distanciamento mínimo de 1 
metro entre eles ou utilizá-los de forma 
alternada. 

● Organizar os colchões ou colchonetes de 
forma invertida, pés e cabeças 
alternadamente, e com distância mínima 
de 1 metro entre eles, aproveitar o 
momento para pedir às crianças que 
ajudem a colocar seus lençóis, 
ressaltando a importância de não 
compartilhar seus objetos.  

●  Usar luvas e aventais descartáveis no 
momento da higienização da criança, 
sendo obrigatório o seu descarte a cada 
criança atendida. 

●  Lavar todos os utensílios utilizados pelas 
crianças e bebês. imediatamente após o 
uso. 

● Para garantir o horário de sono para 
creche (G2 e G3), os lençóis necessitam 
de lavagem diária, bem como de espaços 
para os colchões de modo a garantir o 
distanciamento recomendado.  

● Luvas e aventais 
descartáveis 

● Álcool líquido e em Gel 70º 

● Detergente  
● Sabão em pó 

 

 
C8. Sala de aula 

Rotina Insumos/Equipamentos 

● Distanciamento mínimo de 1,5 m. 
● Manter a ventilação do espaço deixando 

portas e janelas abertas. 
● Disponibilizar álcool em gel para higienizar as 

mãos próximo a porta e papel toalha para 
limpeza das mesas. 

● Uso de máscara de forma contínua, bem como 
cuidados com os protocolos de higiene em 
relação ao descarte.  

● Proibido o compartilhamento de objetos 
pessoais. 
 

● Álcool 70º líquido e em 
gel 

● Luvas descartáveis 

● Máscaras descartáveis 

● Recipiente apropriado 
para o descarte das 
máscaras 

● Papel toalha   
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ou  
 

 
 

 

C.9. Bebedouros/Filtros 

Rotina Insumos/Equipamentos 

● Desativação de bebedouros com disparo para 
boca e incentivo à utilização de garrafinhas ou 
copos individuais.  

● Higiene constante nos bebedouros. 
● A caneca/ copo deverá ser exclusiva para o 

consumo de água, não deverá ser utilizada para 
higiene bucal. A lavagem deverá ser realizada 
diariamente na casa do aluno. 

● Detergente 

● Álcool líquido e em gel 
70° 

 

 

 
C.10. Uso das mochilas 

Rotina Insumos/Equipamentos 

● Atentar para o uso das mochilas sendo 
necessário a higienização antes de entrar no 
ambiente escolar. 

● Os responsáveis deverão realizar a lavagem da 
mochila semanalmente. 

● Pulverizador 
sanitizante 
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2 – ORGANIZAÇÃO PARA O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS  
 

2.1 – Escalonamento dos grupos para as aulas presenciais  

 

 De acordo com o Decreto 8.883 de 28 de maio de 2021, o retorno às aulas 
presenciais está previsto para o dia 27 de julho.  

O retorno das aulas presenciais será gradativo oferecendo segurança aos alunos e 
equipe escolar, seguindo as fases do Plano São Paulo: 
Fase vermelha ou laranja – até 35% do total de alunos matriculados. 

Fase amarela – até 70% do total de alunos matriculados. 

Fase verde - 100% do total de alunos matriculados. 

 Para o retorno das aulas presenciais, estamos prevendo o escalonamento de forma 

que, presencialmente, teremos 25% dos alunos por dia (G4, G5, Ensino Fundamental e 

EJA) e duas vezes por semana (G1, G2, G3)  por período.  

 

Carga horária para G4, G5, EJA e Ensino 
Fundamental  

3h 

G1, G2 e G3 4h – 25% manhã e 25% - tarde 

Presença  Não obrigatório, nesse momento  

Aula presencial  1 vez por semana 

Aula remota 4 vezes por semana  

Entrada e Saída  Poderá ser escalonada para evitar 
aglomeração. 
Por exemplo: 
Salas: 1, 2 e 3 – entrada às 7h  
Salas: 3, 4 e 5 – entrada às 7h15 

 

De acordo com a Resolução SE 07 de 2014, os módulos para cada turma: 
 

Turmas  Quantidade Teremos no máximo por dia  

G4 26 6 

G5 28 7 

Fundamental Anos 
Iniciais  

30 8 

Fundamental Anos 
Finais  

32 8 

EJA Anos Iniciais  15 4 

EJA Anos Finais  35 9 
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Organização da rotina escolar para período parcial: 
 

Dividir a turma em 4, sendo que uma turma A frequentará às segundas-feiras, a 
turma B às terças, a turma C às quartas e às quintas as turmas D.  

Por exemplo: se a turma tiver 28 alunos, serão 7 alunos por dia  

 
 

Segunda Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

Turma A Presencial  Remoto  Remoto Remoto Remoto 

Turma B Remoto Presencial  Remoto Remoto Remoto 

Turma C Remoto Remoto Presencial  Remoto Remoto 

Turma D  Remoto Remoto Remoto Presencial  Remoto 

 

Na sexta-feira, os professores e alunos estarão em aula remota, podendo realizar 
momentos síncronos com todos os alunos, bem como entrar em contato com os alunos que 
não estão realizando as atividades.  

Além dos HTPs, os professores poderão realizar nessa 1h em que não estarão 
atendendo os alunos presencialmente:  
- Atendimento às famílias/alunos – on-line 
- Planejamento e devolutiva das atividades 

Para os alunos / famílias que optarem por não frequentar as aulas presenciais, há a 
necessidade de semanalmente retirar as atividades, de forma que não tenha prejuízo. 

Na aula presencial: 
- Priorizar as atividades que necessitam de intervenção direta do professor: no caso do 
Ensino Fundamental e EJA dos anos iniciais – o que vamos priorizar? Como será a 
devolutiva das atividades do livro didático para o Fundamental? 
- Retomada e recebimento das atividades da aula da semana passada 
- Discussão das aulas da semana  
- Encaminhamento das atividades da semana  
 Cômputo de frequência  

A frequência do dia presencial deverá ser computada. 
 Os demais dias serão considerados frequência de acordo com a realização de 
atividades/interação.  
 Caso a família/aluno decida pelo não retorno às aulas presenciais, deverá ser 
contada a realização de atividades/interação. Mas há a necessidade de observação, pois 
deverá haver o controle dos alunos que estão frequentando, quando faltou à aula presencial 
e aqueles que optaram pelo não retorno, o controle de devolutiva de atividades/interação.  
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2.2 – Calendário  

Dias Ações 

5 a 16 de julho  Recesso Escolar  

 

19 de julho Planejamento  

 

20, 21, 22, 23 e 26 
de julho   

Continuidade das aulas remotas 

Retorno presencial dos profissionais   

Reunião com os pais  

Organização da unidade escolar para acolhimento dos educandos  

Planejamento das aulas presenciais e remotas 

Vídeo instrucional – protocolos sanitários  

 

27 de julho  Retorno presencial da turma de terça-feira  
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2.3 Reunião com os pais/responsáveis  

 

 
 

 
Qual a importância da reunião com os pais/responsáveis? 

O momento de interação entre a família e a escola é essencial para entender quais 
são os próximos passos na educação dos estudantes. Essa conversa funciona como um 
diagnóstico para os professores e coordenadores. 
  Cada estudante tem o seu próprio processo de aprendizagem e só conseguirá um 
bom desempenho se houver uma ação conjunta entre todos. Ele deve ser o protagonista 
do seu aprendizado, mas o apoio da família e da escola é essencial. 

 
Combine a data e horário: 

Com a pandemia, muitas pessoas estão em home office e, além das atividades do 
trabalho, ainda têm de lidar com a rotina da casa e das crianças, jovens e adolescentes. 
Por isso, use a enquete para definir o melhor dia e horário para a maioria. Dessa forma, 
garante-se uma maior adesão ao encontro online, o que é fundamental para o sucesso da 
reunião. 

 
Envie um lembrete da reunião de pais: 

Com dia e hora marcados, envie um lembrete para a reunião com 24 horas de 
antecedência. Dessa forma, os pais podem se organizar. Aproveite este momento e envie 
também a pauta do encontro. Com isso, você reforça o objetivo da reunião e evita que 
assuntos dispersos tomem a atenção do pessoal. 

 
Defina regras para a reunião: 

Comece o encontro agradecendo a presença de todos e definindo as regras da 
reunião online. Ou seja, explique o momento em que cada um falar, exponha qual será o 
momento de tirar dúvidas e reforce a pauta do encontro. 

Essas medidas são importantes para manter a ordem e evitar que a pauta proposta 
se perca por alguma falha na disciplina dos participantes. É importante comunicar tudo com 
empatia, lembrando sempre que as regras são para garantir a produtividade do momento 
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e a otimização do tempo de todos os participantes. 
Aposte na parceria entre escola e família para tornar esse retorno mais assertivo, 

programe com cautela e oportunize uma reunião on-line, uma live ou outra forma de 
encontro virtual prévio para apresentar as expectativas e diretrizes do retorno. 

Se vocês se sentirem confortáveis, promovam uma singela homenagem aos pais 
que se desdobraram para conciliar o trabalho ou a rotina familiar com os estudos dos filhos 
(mesmo que seja uma fala ou e-mail de agradecimento e fortalecimento da parceria). 

Precisamos nos atentar para que todos os envolvidos se sintam valorizados e 
respeitados dentro de seus costumes e diferenças. A comunicação objetiva, acolhedora e 
transparente é fundamental para fortalecer os vínculos e estreitar as relações. 

É importante que a família perceba a escola como aliada nos cuidados com seus 
filhos e que ela se sinta convidada a assumir comportamentos preventivos também em 
casa, desde o momento em que seu filho se prepara para ir à escola, até sua chegada após 
a aula. 

Mostrar que a escola está preparada no quesito segurança e saúde tende a diminuir 
a ansiedade que, na maioria das vezes, deve-se ao fato de vivenciarem algo totalmente 
desconhecido. Mostrar preparo também ameniza o medo das famílias, pois elas saberão 
que todos estão preparados para fazer com que os estudantes fiquem bem. 

No entanto, existem alguns elementos fundamentais que não podemos deixar de 
explicar: 

● Apresentação da equipe que estará presente (diretor, coordenador, professores; 

● Apresentação do cotidiano escolar (como proceder no ambiente escolar a orientação 
pedagógica, o uso de cadernos e livros, como são realizados os trabalhos em sala 
e como serão desenvolvidas as atividades). A escola funcionará em modo de 
revezamento, contando com a colaboração e compreensão dos pais; 

● Pontuação da importância dos alunos terem materiais individuais e não compartilhar 
com os amigos; 

● Atendimento aos protocolos sanitários: uso de máscaras (encaminhar máscaras 
reserva), copinho ou garrafinha individual; 

● Verificar com a família se fará a opção de retorno às aulas presenciais ou não; 

● Não haverá o momento de escovação na escola devido ao risco de contágio; 

● Apresentar orientações de como os pais podem auxiliar seus filhos nesse processo, 
de acordo com os protocolos sanitários;  

● Explicar toda dinâmica do processo de retorno envolvendo a estrutura física, 
temporal e emocional; 

● Explicação dos métodos de avaliação e o que será observado durante esse processo 
com relação ao avanço dos educandos; 

● Evitar o uso de mochila com rodinhas para evitar contaminação da rua. 
 
 
Comunicação assertiva 

A comunicação é de suma importância para o sucesso de nosso retorno e deve ser 
permanente com os pais ou responsáveis para acompanhamento mútuo, sobre os 
encaminhamentos e decisões tomadas, reforçando assim a importância da parceria escola-
família para que os estudantes possam compreender os riscos da COVID-19 e serem 

https://escoladainteligencia.com.br/estudar-em-casa/
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mobilizadas a comportamentos positivos de autocuidado e prevenção.  
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3.ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA  
 

 

3.1 Acolhimento 

 

 

O que é acolher? 
Essa palavra vem do Latim ACOLLIGERE, “levar em consideração, receber, 

acolher”, de AD, “a”, mais COLLIGERE, “reunir, juntar”, este formado por COM, “junto”, 
mais LEGERE, “reunir, coletar, recolher”.  Nessa perspectiva, receber os profissionais e 
estudantes exige reunir-se com eles, promover ações coletivas, ouvir, coletar informações 
que apoiem as tomadas de decisões no cotidiano escolar. 

O retorno parcial às aulas presenciais exigirá organização e planejamento.  Com 
base nas orientações nacionais, estadual e municipal, as escolas precisam organizar as 
rotinas de modo a possibilitar um dos Direitos de Aprendizagem essenciais: o direito a se 
expressar. Com a rotina sendo retomada, as escolas precisam redobrar os cuidados com 
os estudantes e funcionários, pois há de se garantir o distanciamento físico exigido pela 
Vigilância Sanitária e Organização Mundial da Saúde - OMS. Diante do exposto, as escolas 
deverão propiciar espaços para o diálogo de modo que os estudantes possam falar sobre 
suas vivências nesse período de pandemia, fortalecendo-os, individual e coletivamente, 
para que compreendam que se trata de questões de ordem política e ambiental.  

Nesse sentido, acolher as famílias e os estudantes são atitudes fundamentais no 
momento de retomada, pois as primeiras impressões desta dinâmica serão referências para 
as demais relações. O momento de acolhimento e de adaptação precisam ser priorizados, 
humanizando o processo de ensino e aprendizagem.  

Se a máscara no rosto esconde o sorriso e possíveis feições de alegria e compaixão, 
os olhos dos educadores terão de ser mais expressivos e comunicativos. Os abraços 
precisarão ser evitados, sendo assim, o diálogo necessitará ser ainda mais potente. Para 
que a transição ao “novo normal” seja mais suave, é preciso acima de tudo que os alunos 
sejam ouvidos independentemente de sua faixa etária.  

Os professores têm um papel importantíssimo no acolhimento destes estudantes, 
sendo necessário a proximidade e a disposição para ouvir e ajudar diante de qualquer 
desconforto. Eles devem estar atentos com relação aos diferentes comportamentos e o 
desempenho escolar, informando aos gestores e responsáveis essas impressões. 

Com relação ao conteúdo pedagógico é preciso tolerância, exigindo dos educadores 

https://participacao.porvir.org/
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revisão das expectativas com relação aos conteúdos planejados e objetivos de 
aprendizagem almejados. Esse momento histórico na sociedade carece de adequações 
curriculares e, como já foi dito, de apoio emocional. 

Precisamos unir esforços para que possamos compreender as dimensões dessa 
crise. O que essa crise nos aponta?  Quais são os impactos sociais e pessoais? Quais 
foram os problemas enfrentados durante essa pandemia? O que os estudantes aprenderam 
com esse distanciamento? Quais foram os aspectos positivos? 

As orientações, ora apresentadas, objetivam apoiar as ações da escola na busca de 
alternativas que possam construir um caminho possível nessa acolhida.  Há necessidade 
de acolher, além dos estudantes, o grupo de funcionários, pois estes retornarão ao ensino 
presencial após os inúmeros desafios enfrentados durante este período. Como enfrentaram 
a ideia do retorno às aulas presenciais? Quais são as expectativas nesse retorno?  

Algumas ações poderão apoiar esse processo: 

● Realização de reuniões com os pais, Educação infantil, Ensino Fundamental, e com 
os estudantes (EJA), a fim de apresentar os novos caminhos, protocolos e 
organização da retomada, buscando o bem-estar de toda a comunidade escolar; 

● Organização da rotina escolar, de modo a facilitar o crescimento grupal; 

● É essencial o incentivo da expressão dos sentimentos nas atividades propostas; 

● Sugere-se que na escola sejam afixadas diversas mensagens de boas-vindas 

● Rodas de conversas com estudantes - crianças, jovens e adultos; 

● Criação de projetos comuns na Unidade Escolar. 
 

Sugestões de ações para o acolhimento 
Esse tipo de atividade tem como objetivo manter o equilíbrio mental e pode ocupar 

o tempo de maneira útil, evitando o pessimismo, e ansiedade. Procure conversar sobre 
seus sentimentos com os estudantes.  
https://www.materniarte.com.br/pote-pos-quarentena/ 
 

   

 

 

 

 

https://www.materniarte.com.br/pote-pos-quarentena/


 

 

27 

Prefeitura de Mauá 

Secretaria de Educação 

 

3.2 Grupos 1, 2 e 3 

 
 Para as aulas presenciais, há a necessidade de se organizar para o atendimento 

com uma nova rotina, pois o trabalho pedagógico precisa considerar o dia em que o aluno 

não irá à escola, bem como os dias em que terá aula remota.  

 

Quadro de revezamento 

Período manhã 

Entrada aluno  Atividades presenciais de 

acordo com a rotina do grupo 

Saída aluno  Organização 

7h30 7h30 às 11h30 11h30 11h30  

 

Período tarde 

Organização Entrada aluno Atividades presenciais de 

acordo com a rotina do 

grupo 

Saída aluno 

12h10/11h30 13h 13h às 17h  17h 

 

 

Organização da rotina escolar presencial na creche 

Exemplo: uma turma de G1, G2 e G3 (período integral) que tenha 24 alunos. 25% da turma 

são 6 alunos. 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã Turma A 

6 alunos 

Turma C 

6 alunos 

Turma A 

6 alunos 

Turma C 

6 alunos 

Remoto 

Tarde Turma B 

6 alunos 

Turma D 

6 alunos 

Turma B 

6 alunos 

Turma D 

6 alunos 

Remoto 
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Sequência didática para aulas presenciais e remotas 

Exemplo de uma semana para o G1 

 

 Campo de 

Experiênci

as 

Objetivos de 

aprendizagem 

Conteúdo Atividade a ser desenvolvida 

Aula 

presencial 

EO Interagir com crianças da 

mesma faixa etária e adultos 

ao explorar espaços, 

materiais, objetos e 

brinquedos. 

Imitação; 

socialização; 

discriminação 

visual, oral e 

auditiva e tátil. 

Roda de música com cantigas 

populares;  

Brincadeiras com objetos 

diversos que fazem barulho. 

Aula 

remota 

EF Reconhecer quando é 

chamado por seu nome e 

reconhecer os nomes de 

pessoas com quem convive. 

 

Nome próprio; 

nomes dos 

pares e 

adultos que 

convivem. 

 

Brincar com a criança de 

procurar seus familiares dentro 

de casa. 

Mostrar fotos dos amigos e 

professoras (Fotos de atividades 

no grupo de WhatsApp).  

Aula 

presencial 

CG Imitar gestos e movimentos 

de outras crianças, adultos e 

animais. 

 

Imagem 

mimética/ 

Experiência 

corporal 

Cantar, dançar e imitar os sons 

da música “Seu Lobato”. 

Aula 

remota 

ET Distinguir e nomear 

membros de sua família. 

 

Grupos sociais. A família vai mostrar fotos das 

pessoas mais próximas no 

convívio com a criança, sempre 

interagindo para a criança 

reconhecer. 

Aula 

remota 

EO Perceber que suas ações 

têm efeitos nas outras 

crianças e nos adultos. 

Interação com 

crianças e 

adultos. 

“Brincar de achou”. O adulto se 

esconde atrás de um objeto ou 

tecido. Brinca com a criança 

perguntando “Cadê o papai?” 

Legenda: EO: O eu, o outro e o nós; CG: Corpo, gestos e movimentos; TS: Traços, sons, 

cores e formas; OE: Oralidade e Escrita; ET: Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. 
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O que priorizar nas aulas presenciais desse agrupamento? 

Em um primeiro momento, realizar o planejamento pensando nas questões de 
higiene, prevenção e protocolos do COVID-19, não esquecendo também, da socialização 
com os alunos, visto que, em alguns casos será somente na escola que o aluno tem 
interação com outras crianças. 
 

Como dividir a aula, sendo necessário ter um período de acolhimento, retomada e 
sequência didática? 

No planejamento deve conter uma adaptação, mas também um momento para 
revisão do que já foi desenvolvido, como uma revisão para assim dar continuidade na 
sequência didática. 
 
Como será computada a presença dos alunos? 

Devolutivas no grupo da sala. 
Os professores responderão as mensagens quando não estiverem com aluno. 
Uma atividade na semana computa presença, seja o dia presencial ou a atividade 

remota, uma vez que a frequência não será obrigatória. 
 

Para as aulas remotas, quais atividades serão disponibilizadas? 
Permanece o modelo de atividades produzidas conforme planejamento atual no 

ensino remoto. Vídeos da atividade, links para músicas e histórias, posts explicativos. 
 

Como propor atividades que tenham relação com as aulas presenciais e remotas? 
Realizar o planejamento semanal com os pares, de forma a socializar o que já 

aconteceu e planejar os próximos passos. 
Compartilhar antecipadamente com os pais o cronograma de ações e recursos, para 

prévia organização das famílias. 
Articular da melhor forma os conteúdos e objetivos garantindo a sequência didática 

e a continuidade ao propor atividades que se complementam e se conversem. 
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3.3 Grupos 4 e 5 
 

Da mesma forma, a escola deve preparar para o retorno presencial dos alunos do 
G 4 e 5. Para isso há a necessidade de antecipar algumas ações: 
 
 

Ação  Responsável 

Comunicados Diversos Comunicar as 
famílias sempre por meio dos recursos 
tecnológicos, em substituição das agendas.  

Equipe Gestora e Professores 

Pesquisa/Levantamento de dados 
Levantamento com as famílias para 
verificar a real quantidade de crianças que 
retornarão presencialmente. 

Professores (Com o acompanhamento do 
PCP) 

Organização dos espaços da escola 
Entrada e saída dos alunos, fluxo nos 
espaços de circulação, de acordo com os 
protocolos sanitários estipulados.  

Equipe Gestora, Equipe de Apoio e 
Professores 

 
 
 

Ação  Responsável 

Organização da sala de aula  
Mobiliários e materiais pedagógicos. 

Professores (Com o acompanhamento do 
PCP) 

Aula Presencial  
Iniciar a aula com as crianças, retomando 
as atividades desenvolvidas no dia anterior, 
utilizando por exemplo a roda de conversa 
(Verificar com as crianças as seguintes 
questões: realizou a atividade? Fez 
sozinha? Teve ajuda de alguém? Teve 
dificuldade? O que você aprendeu?...). 

Professores (Com o acompanhamento do 
PCP) 

 
 

Ação  Responsável 

Aula Remota  
O cronograma semanal das atividades, 
deverá ser elaborado de acordo com o 
Currículo Municipal/Plano de Trabalho 

Professores (Com o acompanhamento do 
PCP) 
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Bimestral, garantindo a Sequência Didática, 
tanto no ensino presencial, quanto no 
remoto. 

Possibilidades de Incentivo à Leitura Livros 
virtuais em PDF, vídeos, áudios, em 
substituição a Maleta de Leitura. 

Professores (Com o acompanhamento do 
PCP) 

Controle de Frequência  
- Aula Presencial: Chamadas e listas 
(SIEM);  
-Aulas remotas: Computar as devolutivas 
das atividades (duas a cada quinze dias). 

Professores (Com o acompanhamento do 
PCP) 
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3.4 Ensino Fundamental I e II e EJA 

 

 
 

 
Vídeo: Catorze anos na escola e eu digo para quê? 

https://youtu.be/U78z3i4ZhXM  
 
 

 
Desafio 
Integração das áreas - Pensar estratégias para esse fim… 
 
 

https://youtu.be/U78z3i4ZhXM
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Retorno às aulas presenciais…revendo o currículo 

 
[...] currículo é o conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção e a 
socialização de significados no espaço social e que contribuem, intensamente, para a 
construção de identidades sociais e culturais dos estudantes. 
 

Interações com o espaço 
 

Autonomia 
 

Protagonismo 
 

 
O retorno às aulas presenciais no Ensino Fundamental 

 

 
 

As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas 
memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação com as mais diversas tecnologias 
de informação e comunicação são fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação de 
perguntas. 
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[...] sujeito em desenvolvimento, com singularidades e formações identitárias e culturais 
próprias, que demandam práticas escolares diferenciadas, capazes de contemplar suas 
necessidades e diferentes modos de inserção social. 
 
EM Cora Coralina - Ensino Fundamental 1º ao 9º ano 
 
EMEJA Clarice Lispector 

 
Ensino Fundamental - Eja Anos Iniciais E Finais - (315 Alunos Matriculados) 
 

 
Educação Integral 

 
O Currículo Paulista considera a Educação Integral como a base da formação dos 

estudantes do Estado, independente da rede de ensino que frequentam e da jornada que 
cumprem. Dessa maneira, afirma o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes 
em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, elencando as 
competências e as habilidades essenciais para sua atuação na sociedade contemporânea 
e seus cenários complexos, multifacetados e incertos. 
 
 
 
No Retorno Às Aulas Presenciais… 

 
Avaliar o processo de ensino remoto - dificuldades e potencialidades; 
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Planejar com base em dados da avaliação do ano anterior e da avaliação diagnóstica que 
será realizada no retorno às aulas presenciais; 

 
 
 
Eleger os conceitos essenciais por disciplina (planejamento coletivo); 
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Organizar plano de recuperação contínua e paralela, levando em consideração o período 
de pandemia; 

 
 
 
Orientar os alunos para o ensino remoto e presencial, levando em consideração o Projeto 
em desenvolvimento, referenciais teóricos, dificuldades dos mesmos… 
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Avaliação Ensino Fundamental e EJA 
 

 Resolução SE Nº 010, de 21 de dezembro de 2015 
   Dispõe sobre regularização e organização da rotina escolar das   escolas municipais; 

● Indicação/CME n.º 24 - Conselho Municipal de Educação de Mauá/SP, de 14 de 
outubro de 2020;  
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● Parecer CME/Mauá nº 11 de 15 de julho de 2020. 
 

Ações e encaminhamentos 
 

● Enviar enquete aos pais (quantidade de alunos que retornam); 

● Protocolo sanitário; 

● Propor um levantamento das competências e habilidades realizadas na escola 
(gestor apresentará o quadro); 

● Acolhimento (previsto para 27/07/21); contar com o GT de apoio e acompanhamento 
do socioemocional e socioafetivo (Palestra com Madalena); 

● Criar o quadro da orientação pedagógica para retorno às aulas presenciais com vista 
às habilidades e competências; 

● Cronograma de avaliação diagnóstica dos alunos; 

● As avaliações serão preparadas pelos professores; 

● Plano de Ação de Enfrentamento à Infrequência e Evasão Escolar; 

● Sugerimos reuniões com Pais - Ensino Fundamental para orientações gerais. 
 

 
 
Referenciais  
Indicação/CME nº 05 - Conselho Municipal de Educação de Mauá/SP, de 08 de 

fevereiro de 2018. 

 
Deliberação/CME nº 14 - Conselho Municipal de Educação de Mauá/SP, de 27 de 

novembro de 2018. Dispõe sobre Compensação de Ausências na Rede Municipal de  
 

Ensino de Mauá. PÚBLICO-ALVO: Educação Infantil, (Creche, G4 e G5), Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 
Parecer/CME nº 11 - Conselho Municipal de Educação Mauá 
SP, de 15 de julho de 2020. 
 
Indicação/CME n.º 24 - Conselho Municipal de Educação de Mauá/SP, de 14 de outubro 
de 2020. 
 
Currículo Paulista - SEE - SP 
 
 
 


