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Plano de Retomada
FINALIDADES

- Oferecer suporte para o planejamento das ações indispensáveis ao retorno 
das aulas presenciais;
- Preservar a vida e a saúde dos alunos, equipes docente, pedagógica e 
administrativa, bem como a de seus familiares;
- Seguir os protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades da área de 
educação e saúde, visando ao bem-estar e à proteção de todos os envolvidos;
- Evitar aglomeração de pessoas no ambiente escolar na entrada, no recreio, - Evitar aglomeração de pessoas no ambiente escolar na entrada, no recreio, 
corredores e na saída dos alunos;
- Dar acolhimento aos nossos alunos, a fim de amenizar qualquer tipo de 
transtorno causado pelo distanciamento social;
- Diagnosticar os níveis de aprendizagem, visando sanar possíveis deficiências;
- Garantir o ensino híbrido.



Plano de Ação
1. ENSINO HÍBRIDO

Para atender às medidas de distanciamento seguro, nossos alunos Para atender às medidas de distanciamento seguro, nossos alunos 
permanecerão nas salas de aula, sentados em locais marcados e 
distanciados. Para aqueles que estarão em casa, as aulas serão 
transmitidas de forma síncrona (tempo real), através da plataforma 
Moderna Compartilha. As aulas poderão ser gravadas e 
disponibilizadas, em até 24 horas, conforme necessidade e avaliação 
da escola para o aluno que quiser rever o conteúdo e para quem não 
pôde assistir à aula no momento real.pôde assistir à aula no momento real.

Destaque:
Os alunos que optarem pelo regime de ensino remoto exclusivo 
poderão alterar para o regime presencial. Para isso, o responsável 
deverá encaminhar o pedido à Coordenação Pedagógica, que 
avaliará, junto à Direção, a possibilidade de atender. 
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2. ACOLHIMENTO

O acesso à escola só será permitido com o uso de máscara facial. 
Recomendamos a troca da mesma no meio do turno. Orientamos que os 
alunos tragam suas máscaras em saco plástico para que tenham onde 
guardá-las durante o lanche.
Os alunos serão recebidos por inspetores no portão de entrada, onde Os alunos serão recebidos por inspetores no portão de entrada, onde 
encontrarão os tapetes sanitizantes e, após, o álcool em gel.
A aferição da tempreartura diária será feita na entrada da escola,
pelo inspetor.
Para atendimento presencial dos pais/responsáveis, será imprescindível 
agendamento prévio, no retorno às aulas presenciais, em qualquer dos 
setores da escola.

Destaque:Destaque:
O aluno que apresentar qualquer indisposição, em estado febril ou não,  
deverá permanecer em casa. Nesse caso, o responsável deverá comunicar 
a escola por email. Só poderá retornar à escola mediante Atestado Médico,  
que comprove a liberação. Em se tratando do aluno apresentar alguma 
indisposição na escola, a família será imediatamente avisada.
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3. AMBIENTES

- Marcação dos espaços para circulação interna;
- Ao adentrar no pátio da escola, o aluno deverá subir direto para a sala de 
aula;
- Sinalização no corredor, nos bancos e nas carteiras. Todos estarão visíveis 
em cor azul. Será vedado sentar-se em local onde tiver fita vermelha;
- Bebedouros: só será permitido o uso dos bebedouros para os alunos - Bebedouros: só será permitido o uso dos bebedouros para os alunos 
encherem suas garrafas. Os bicos estarão vedados com fita vermelha. Cada 
aluno deverá trazer sua garrafa de casa;
- Banheiros: serão controlados para garantir o distanciamento seguro. Será 
necessário higienizar as mãos antes e após o uso. Os professores irão 
autorizar a saída de um aluno por vez, e os inspetores controlarão a 
quantidade de alunos, fora do banheiro;
- Só será permitida a entrada de um aluno por vez nos banheiros;- Só será permitida a entrada de um aluno por vez nos banheiros;
- Bibliotecas: os alunos serão orientados a utilizar, de forma segura, o espaço 
físico. Não haverá empréstimo de qualquer item do acervo.

Destaque: EVENTOS
Fóruns, feiras e trabalhos de campo estarão suspensos, uma vez que causam 
aglomeração.
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4. REGRAS DE OURO

- Uso da máscara obrigatório em todo tempo que o aluno estiver na escola, 
exceto na hora do lanche;
- Objetos de uso pessoal ( lápis, caneta, cadernos, livros e utensílios) não 
poderão ser compartilhados. Cada aluno deverá trazer seu frasco de álcool 
em gel;
- Haverá sabão líquido, papel toalha descartável e lixeira com tampa nos - Haverá sabão líquido, papel toalha descartável e lixeira com tampa nos 
banheiros;
- A forma de como "tossir " e " espirrar" deve ser obedecida;
- Os horários determinados para o aluno chegar e sair da escola devem ser - Os horários determinados para o aluno chegar e sair da escola devem ser 
respeitados pela família, a fim de evitar que o aluno fique aguardando no 
pátio. Alunos que precisarem aguardar seus irmãos, deverão fazê-lo no 
interior da conduçao escolar ou seu responsável já deverá estar no portão 
da escola.

Destaque: RECREIO
Haverá escalonamento dos horários de recreio, conforme número de alunos Haverá escalonamento dos horários de recreio, conforme número de alunos 
por turma. Alimentos e bebidas não deverão ser compartilhados. Não serão 
permitidas atividades recreativas com bola, corrida e jogos coletivos com 
interação. A cantina funcionará, de forma restrita, atendendo aos protocolos 
sanitários.
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5. ESTRUTURA TECNOLÓGICA

- Salas de aula aparelhadas com Chromebooks, para todos os Anos/Séries, 
garantindo o ensino híbrido;

Destaque: 
As salas estarão aparelhadas para a eventualidade de algum professor que, As salas estarão aparelhadas para a eventualidade de algum professor que, 
esteja impossibilitado de ministrar suas aulas presencialmente, possa fazê-lo 
de forma remota, para todos os alunos - presenciais ou não.



6. MATERIAL ESCOLAR

Nas aulas presenciais em que forem utilizadas "folhas de exercícios ", estas 
serão disponibilizadas na Plataforma Moderna Compartilha, de modo que os 
alunos que se encontram em regime remoto exclusivo possam fazer
as atividades.

Lembramos que todo o material deve estar de posse dos alunos e ser Lembramos que todo o material deve estar de posse dos alunos e ser 
manuseado somente por eles.

Destaque:
Não poderá permanecer na escola nenhum material escolar.
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7. SERVIÇOS SANITÁRIOS

- Higienização das caixas d'água para controle da qualidade da água;
- Limpeza de dutos e entreforro dos aparelhos de ar condicionado para 
controle do ar ambiente;
- Materiais sanitizantes em conformidade com as orientações sanitárias;
- Utilização do melhor protocolo de limpeza sugerido por entidades ligadas à - Utilização do melhor protocolo de limpeza sugerido por entidades ligadas à 
saúde e à educação;
- Instalação de tapetes sanitizantes e totens de álcool em gel;
- Sinalização dos diversos ambientes para familiarizar a nova rotina escolar;
- Extensão de horários de limpeza.

Destaque:
As salas de aula permanecerão com portas e janelas abertas, permitindo As salas de aula permanecerão com portas e janelas abertas, permitindo 
ampla ventilação. Aulas de Educação Física ocorrerão  na quadra, com 
atividades que evitem contato físico.
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O ensino híbrido veio para ficar. A pandemia proporcionou uma 
profunda reflexão sobre os relacionamentos social e afetivo. 
Acolher o outro é uma das exigências básicas para uma 

convivência respeitosa e solidária. O retorno às aulas presenciais 
será um desafio para todos nós. Exigirá muito da equipe 

pedagógica, setores administrativos da escola, bem como dos 
pais e alunos, uma mudança de mentalidade e de postura.

Esta cartilha de orientações e regras para a retomada das aulas Esta cartilha de orientações e regras para a retomada das aulas 
presenciais se baseou nas normas e diretrizes da Vigilância 

Sanitária do Município do Rio de Janeiro e do Conselho Estadual de 
Educação, que normatizou a volta das aulas presenciais, dando a 

todos o direito de optar pelo ensino híbrido.

Este será um grande desafio: juntos e fortes saberemos enfrentá-lo, 
pois novas ações farão parte de nossa rotina a partir

desse momento.desse momento.

      Gestora / Equipe Pedagógica

escola dinâmica de
educação e lazer

“Uma crise faz com que eu tenha que repensar coisas. Ao 
repensar, poderei mudar e encontrar uma NOVA RESPOSTA.”

                                                                       Leandro Karnal


