Plano de Retorno às Aulas Presenciais

Apresentação
O Colégio Franciscano Ave Maria elaborou o seu PLANO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS, observando,
sobretudo as peculiaridades da COVID-19.
O presente documento está sendo, neste momento, apresentado à nossa comunidade escolar no intuito de orientar
ações coletivas e individuais, de modo a compatibilizar as medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus.
Importante ressaltar que a reabertura da escola para a retomada das aulas presenciais será feita de forma
gradativa e segura, levando-se em conta as recomendações e diretrizes previstas pelos órgãos governamentais e
autoridades sanitárias, obedecendo, rigorosamente, todos os critérios de distanciamento social, higiene, sanitização
de ambientes, comunicação e monitoramento dos colaboradores e estudantes, bem como dos espaços.
Sendo assim, todas as ações aqui apresentadas objetivam, primeiramente, conciliar o retorno das atividades
presenciais (acadêmicas e administrativas) do Colégio Franciscano Ave Maria á prevenção dos riscos de contágio do
novo coronavírus que podem comprometer a saúde dos nossos colaboradores e estudantes.
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A retomada das Aulas Presenciais ocorrerá em 3 etapas

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 2

Até 35%

Até 70%

Até 100%

Com revezamento semanal dos estudantes, os alunos serão divididos em grupos, que se
alternarão no sistema de aulas presenciais e remotas. As famílias deverão aguardar mensagem a
ser enviada pela Coordenação de cada Segmento.
Aos grupos de alunos do Ensino fundamental e Médio que ficarão em casa, as aulas do dia serão
transmitidas simultaneamente por meio da plataforma Teams.
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Recomendações aos Pais e Responsáveis
Aferir a temperatura dos
filhos antes de trazê-los
para escola. Caso a
temperatura esteja acima
de 37,5°C, a recomendação
é ficar em casa.

Alunos que
apresentarem
sintomas gripais
não deverão vir à
escola

Usar o uniforme
somente para vir
para a escola; evitar
se locomover com o
aluno com o
uniforme em
outros locais

Providenciar um kit de
higiene:
- Álcool em Gel
- Duas máscaras
reserva.
- Perfex.

Ao trazer e
buscar o aluno,
os pais deverão
manter distância
da portaria a fim
de evitar
aglomerações.

Caso a criança ou
membro da família
apresente sintomas de
COVID – 19 deverá procurar um
médico. Seu retorno a escola
está condicionado a atestado
porém não antes de 14 dias a
contar do primeiro dia do
surgimentos dos sintomas
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5 Pilares da Retomada
COMUNICAÇÃO

HIGIENE PESSOAL
Promover cultura de
atenção aos
procedimentos de
cuidados pessoais.

DISTANCIAMENTO
SOCIAL
Reduzir a
aproximação e o
contato entre as
pessoas

Garantir que todos da
comunidade escolar
conheçam todos os
procedimentos adotados

SANITIZAÇÃO DE
AMBIENTES
Promover a
ventilação e a
sanitização de todo o
ambiente escolar

MONITORAMENTO
Garantir que as
ações sejam efetivas
ao longo do tempo
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1. Distanciamento Social

Espaços físicos foram readequados de modo
a favorecer a circulação na instituição,
respeitando, rigorosamente, o distanciamento
1,5 m entre as pessoas

Aniversários, apresentações,
campeonatos esportivos,
comemorações, etc. estão
CANCELADAS.

Os intervalos acontecerão em
espaços pré-determinados.
Adotaremos ensino Híbrido
combinado o retorno gradual com
aulas remotas e atividades presenciais.

Reorganização das portarias de
entrada e saída, por segmento,
evitando aglomeração.

O chão de toda a escola foi
marcado, ajudando a todos a
respeitarem as regras do
distanciamento social.

Atividades de educação física serão
realizadas mediante cumprimento do
distanciamento de 1,5 m e as
atividades não envolverão contato
físico.
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2. Higiene Pessoal

Higienização frequente das mãos com
água e sabão ou álcool em gel 70%
Todos os funcionários terão os EPIs
necessários para o seu tipo de atividade;

Os bebedouros foram adaptados e serão
usados apenas para encher garrafas
individuais.
Não utilizaremos mais copos descartáveis
na nossa rotina escolar. Todos os
colaboradores, professores e alunos
deverão trazer sua própria garrafa.

O uso de máscara é obrigatório dentro da
escola, por todos os alunos, professores e
colaboradores;
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3. Sanitização de Ambientes
Ampliação diária de higienização e
desinfecção de locais e objetos tocados
com maior frequência – maçanetas,
corrimões, banheiros, carteiras,
interruptores, bebedouros. Ao final de
cada período de aula, será feita uma
limpeza criteriosa e com produtos
homologados.

Portas, janelas e basculantes ficarão
abertos, para circulação do ar.

Dispensers e totens com álcool em
gel estarão em pontos da escola e
salas de aula.

Realizada pela empresa Holos, capacitação teórica e
prática de desinfecção e higienização dos espaços da
escola, com toda a equipe de limpeza e monitoria da
escola.

Distanciamento entre as carteiras. Não será
permitido a troca e/ou empréstimo de material.

Aulas de Artes, Música e laboratório serão realizadas
na própria classe, evitando deslocamento e utilização
do mesmo espaço por turmas diferentes.
Espaços comuns como biblioteca, parque, sala de
jogos ficarão fechados.
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4. Monitoramento ENTRADA dos alunos

O Protocolo de ENTRADA dos alunos seguirá TRÊS etapas distintas.
Para que possamos zelar e seguir todos os procedimentos de cuidados, estes deverão ser
cumpridos rigorosamente por todos da comunidade escolar;
Alunos com irmãos receberão orientações especificas da coordenação do segmento.
Apenas circularão pelo ambiente escolar alunos, professores e funcionários. Sendo assim,
como medida de segurança e proteção coletiva, não será permitida a entrada de nenhum
pai e/ou responsável na escola.
A SAÍDA dos alunos também acontecerá pela mesma portaria.
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4. Monitoramento ENTRADA dos alunos
SEGMENTO

ENTRADA

Educação Infantil, 1° e 2 ano

ESTAÇÃO

ESTAÇÃO

Manhã e Tarde

Abertura do portão: 7h30 e 13h

Abertura do portão: 12h

Fundamental 1 (3º, 4º e 5º Ano)

Portaria – Rua Uruguaiana

Portaria – Rua Uruguaiana

Manhã

Abertura do portão: 7h30

Abertura do portão: 12h15

Fundamental 1 (3º, 4º e 5º Ano)

ESTAÇÃO

ESTAÇÃO

Tarde

Abertura do portão: 13h

Abertura do portão: 17h45

Portaria – Rua Uruguaiana

Portaria – Rua Uruguaiana

Abertura do portão: 6h50

Abertura do portão: 12h40

Portaria – Rua Dr. Quirino

Portaria – Rua Dr. Quirino

(ao lado da Estação)
Abertura do portão: 6h50

(ao lado da Estação)
Abertura do portão: 12h40

Fundamental 2

Ensino Médio

SAÍDA

Todos os alunos deverão obedecer as indicações das portarias de entrada e saída.
A escola não poderá abrir exceções.
A fim de evitar aglomerações, os horários estabelecidos deverão ser cumpridos.
Os alunos não deverão chegar mais cedo na escola ou ir embora mais tarde.
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4. Monitoramento ENTRADA dos alunos

Ao chegarem à escola todos os alunos passarão pela aferição de temperatura.
Além da aferição da temperatura, os alunos caminharão pelo tapete sanitizante para a
limpeza das solas dos calçados e, posteriormente, farão a higienização das mãos e parte
externa das mochilas.
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4. Monitoramento ENTRADA dos alunos

Após o procedimento 2, o aluno será encaminhado ao espaço reservado para a sua turma,
ficando sob a supervisão de um adulto, onde deverá aguardar o momento de ser conduzido
para a sua classe.
A ida para as salas de aula será escalonada.
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4. Monitoramento – Rotina
Monitoramento
constante
dos
banheiros, para higienização e
organização do uso. Demarcação no
chão para fila de espera. Restrição do
uso de cabines consecutivas. Uso do
álcool em gel ao entrar novamente
nas salas de aula.
Os intervalos serão separados por
turma em espaços pré-determinados.
Não haverá nenhum tipo de atividade
coletiva. O retorno para as salas será
feito sob a supervisão de um adulto
responsável.
Após o intervalo haverá a troca das
máscaras e aferição de temperatura.

Não será permitida a
permanência de pessoas
sintomáticas para COVID-19 na
escola.

Sugerimos que os alunos tragam seu lanche de
casa. Caso optem pela compra na cantina, a
família deverá entrar em contato diretamente
com as responsáveis pela cantina (whatsapp),
que orientarão o procedimento de compra e
venda. Não será permitido o manuseio de
dinheiro na escola. Orientações especificas
sobre este item serão enviadas posteriormente.
Caso algum aluno apresente febre ou algum sintoma
do Covid-19, ficará em um local de isolamento, até a
chegada do responsável, que será comunicado
imediatamente. A família deverá levar o aluno para
avaliação médica e, após, dar um retorno imediato
para escola se houve ou não afastamento do aluno.
Isto é importante para que medidas coletivas sejam
adotadas.

Alunos do GRUPO DE RISCO ou com
CONTRAINDICAÇÃO MÉDICA, devem ficar em casa
e realizar as atividades remotamente.
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5. Comunicação

O Calendário Escolar de retorno foi elaborado
levando em consideração as questões legais, as
especificidades de cada segmento e o parecer do
Conselho Nacional de Educação (CNE) e do
Conselho Estadual de Educação.

Após o retorno às aulas presenciais,
somente circularão pelo ambiente escolar
professores, alunos e funcionários. Sendo
assim:
- Os atendimentos às famílias continuarão a
ser realizados por canais digitais (telefone,
ClassApp, e-mail ou reuniões virtuais).
- Reunião de pais aos finais de cada
trimestre serão feitas on-line.

Cartazes informativos acerca da forma de
contágio e medidas de prevenção foram
estrategicamente posicionados nos espaços
da escola; checklist de cuidados foram
afixados nas salas de aula.
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A retomada das atividades
Escolares focará igualmente
em 2 pilares relevantes:
Acolhimento;
Pedagógico.
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Pilar Acolhimento
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É bem verdade que gostaríamos de estar falando sobre essa pandemia no passado ou mesmo que ela nunca
tivesse acontecido. Mas a realidade é outra e precisamos lidar com ela para elaborarmos a melhor forma de
enfrentar o que se coloca diante de nós.
Um vírus se alastrou por diversos países do mundo assustando toda a humanidade. Os medos emergiram em
todos os sentidos e mexeram intensamente com as atividades mundiais. Fronteiras foram fechadas, perdemos
muitas pessoas, escolas pararam e descobrimos o que são os serviços essenciais. Fomos convocados a reinventar
completamente nossas relações e atividades. Adaptações foram feitas em poucos dias e com o mínimo de
treinamento, espaços foram reorganizados para comportar o trabalho em casa, ensino remoto, serviços
domésticos e outras tantas ansiedades e medos que passaram a morar dentro dos lares.
Mas, com o passar do tempo, nos reinventamos e nos adaptamos à nova realidade. Hoje o mundo começa a se
organizar para um retorno de suas atividades. Sendo assim, o colégio apresentou á comunidade escolar, como
está se planejando para a retomada do ponto de vista da biossegurança de forma saudável e cuidadosa com
todos e, também, como encaminhará as questões pedagógicas. Mas, é necessária uma atenção especial às
questões emocionais. Para esse retorno será necessário um fortalecimento da comunidade escolar, um cuidado
emocional de todos os envolvidos que sofreu um grande impacto, e acreditamos que o melhor caminho para
isso será através do trabalho socioemocional.
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Não há dúvidas de que este momento pelo qual passamos pode ter
desencadeado diversos tipos de emoções e inseguranças.
Como espaço agregador da comunidade, a escola deve acolher alunos e
colaboradores que invariavelmente estejam enlutados, angustiados, ou mesmo
que ficaram doentes e passaram por desconfortos físicos.
Não dá para simplesmente ignorar todos esses meses e voltar às aulas como se
estivéssemos estado em período de férias, precisamos receber a comunidade
escolar de volta com alegria, mas profundo respeito por esse momento.
A primeira etapa desse retorno às aulas presenciais terá como eixo central a
escuta e olhar sobre como foi a vivência da quarentena para cada um – a
preocupação genuína em entender os sentimentos consequentes desse
isolamento.
Indicar como demonstraremos os nossos sentimentos e como nos
cumprimentaremos respeitando o distanciamento.
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Pilar Pedagógico
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Uma vez retomadas as aulas presenciais e ainda que
cheguemos a ETAPA 3, continuaremos funcionando no
modelo híbrido.
Ou seja, com parte dos alunos ainda em casa e parte dos
alunos em sala de aula, as aulas permanecerão sendo
transmitidas on-line, pela Plataforma Teams, sem que
haja prejuízo pedagógico para nenhuma das partes.
O sistema de avaliação do 3°trimestre e fechamento de médias
serão trabalhados pelos coordenadores dos segmentos e as
informações serão enviadas em comunicado especifico.
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Contamos com a colaboração individual
de cada um que faz parte da comunidade
escolar do Colégio Franciscano Ave Maria
a fim de que a nossa escola possa retornar
às atividades presenciais com toda a
segurança necessária para o bem coletivo.
Qualquer dúvida, por favor, entre em
contato. Estamos à disposição
Um abraço e sigamos adiante!

Cristina Corsini
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FONTES
http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus/faq
https://portal.fiocruz.br/pergunta/qual-e-o-tempo-de-incubacao-do-novo-coronavirus
https://saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Apresentacao_plano-retornoeducacao.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/?utm_source=portal&utm_medium=banner&utm_c
ampaign=PlanoSP
https://www.sieeesp.org.br/sieeesp2/uploads/legislacaoescolar/Portaria/PROTOCOLO%20COV
ID%20(VF3)%20COR.pdf
https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas1/coronavirus/CARTILHAPROTOCOLODEBIOSSEGURANAR101.pdf/view
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