
Volta as Aulas



1.As aulas voltaram.  

E agora?

A Escola Novaerense apresenta orientações para
ajudar os colaboradores, professores, alunos e famílias
a se planejarem e prepararem para o retorno às aulas
presenciais. O período de isolamento social
evidenciou em todos a valorização do espaço escolar.
A escola, a partir de então, não é somente um local de
construção dos conhecimentos estabelecidos nos
componentes curriculares, mas um espaço de
desenvolvimento integral dos alunos, sobretudo das
habilidades cognitivas e socioemocionais
fundamentais para a vida.



A Escola Novaerense apresenta o seu plano de retorno às
aulas presenciais . São medidas concretas que servem
como parâmetro para os cuidados sanitários preconizados
pelo CNE. Tais medidas foram embasadas no Plano
Estratégico elaborado pela FENEP – Federação Nacional
das Escolas Particulares – e pela Nota Técnica produzida
pela SBP – Sociedade Brasileira de Pediatria.

São, portanto, orientações fundamentais para que a família
possa estar junto com a Escola neste desafio.



O mundo está mudando,  e 
as relações que o envolvem  

também. Portanto, 
precisamos  encontrar 

meios de favorecer  o bem 
estar dos nossos  alunos e 

colaboradores,  bem como 
possibilitar uma formação 

continuada para nossos  
professores. Muita coisa 

mudou!  E aprender e 
acompanhar essas  

transformações é a melhor  
maneira de lidar com elas.
Estamos trabalhando para  
que tenhamos um bom e 

seguro retorno!



2.CUIDADOS  

SANITÁRIOS

Em 1º de abril de 2020, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº
934. O documento estabelece normas excepcionais para o ano letivo da
educação básica e do ensino superior, decorrentes das medidas para
enfrentamento da situação de Emergência de Saúde Pública de que trata a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Assim, em 17 de abril de 2020, o CNE – Conselho Nacional de Educação –
publicou edital de chamamento de consulta pública sobre texto de
referência do parecer que trata da reorganização dos calendários escolares
e a realização de atividades pedagógicas não presenciais, durante o
período de pandemia da COVID-19.
É importante ficar atento aos protocolos das autoridades, uma vez que
ações adicionais podem ser recomendadas, à medida que se aprende mais
sobre a Covid-19. Mantenha-se informado por meio de fontes confiáveis.



2

3

4

5

1
Organizamos a nossa estrutura
operacional de modo a manter
distância de 1,5 metros por aluno, ou
reservar uma área de pelo menos
um metro quadrado por aluno, em
todas as atividades educacionais

presenciais.

Promovemos, de forma clara e
visível, a demarcação dos
espaços físicos de nossa Escola
de forma a aprimorar as
medidas de distanciamento
social. Com especial atenção
aos horários de recreio e evitar
aglomeração em filas.

Higienizaremos as dependências da Escola,
diariamente, com a solução de 1 colher de
sopa de água sanitária diluída em 1 litro de
água, pulverizando em todos os ambientes,
antes da chegada das pessoas envolvidas
nas atividades presenciais.

Procederemos à limpeza de todos os
ambientes pelo menos uma vez ao dia
e, mais frequentemente, as áreas de
maior circulação de pessoas, assim
como os objetos mais tocados
(maçanetas, interruptores, teclados,
etc).

Limparemos superfícies com uma
solução de hipoclorito de sódio a
0,5% e pequenos objetos com álcool
70%.

PROTOCOLO DE SAÚDE - ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Criamos uma comissão com colaboradores e membros das famílias para discutir o projetode retornoàs aulas.
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Garantiremos que os ambientes
internos da Escola estejam o mais
arejados possível, especialmente as
salas de aula, realizando a atividade
educacional, sempre que viável, em
áreas abertas. Recolheremos o lixo com
frequência.

Utilizar os bebedouros apenas para
encher as garrafinhas.

Evitaremos aglomerações na
entrada ou saída de alunos, nos
intervalos, criando horários
alternativos para as turmas.

Haverá suspenção temporária
de jogos, competições, festas,
reuniões, comemorações

e atividades que envolvam
coletividade.

Forneceremos e orientaremos
os colaboradores sobre o uso
de EPI (Equipamentos de
Proteção Individual)

Orientaremos e promoveremos a
higienização das mãos de todos
aqueles que compareçam às
atividades educacionais presenciais,
no momento do ingresso às
dependências da Escola.

Planejaremos o calendário escolar para
retorno das aulas presenciais, levando
em consideração as orientações do
Conselho Nacional de Educação –
Parecer 5/2020 e dos Conselhos
Estaduais de Educação.

Divulgaremos amplamente para os
alunos e familiares, o novo
Calendário Escolar, principalmente as
datas de recesso e avaliações.

PROTOCOLO DE SAÚDE - ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
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Garantiremos o cumprimento de
exigências dos Governos Estaduais e
das Secretarias de Educação Estadual
e/ou Municipal para o retorno às
atividades presenciais, tais como;
escalonamento de retorno por
segmento, presença gradativa dos
alunos no ambiente escolar, intervalos
de aulas com tempos fracionados,
redução do número de alunos em sala,
continuidade de atividades remotas.

Reorganizaremos o horário de
encontro da equipe docente
na sala dos professores,
evitando aglomerações.

Planejaremos, com cautela, o
uso de espaços coletivos
como laboratórios,
brinquedoteca, salão de
jogos, vestiários e biblioteca.

Organizaremos um local e uma equipe
preparada para o atendimento de
alunos, docentes e colaboradores que se
sintam mal na escola. Atualizaremos
contatos emergenciais e de autoridades
sanitárias, endereços de hospitais e
unidades de saúde mais próximos.

PROTOCOLO DE SAÚDE - ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
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Orientaremos os colaboradores
que preparam e servem lanches
aos alunos para manter rigorosa
higiene das mãos e utilizar
máscaras descartáveis ou de
tecido, luvas descartáveis e
protetores faciais.

Ofereceremos proteção por meio de
barreiras acrílicas e/ou protetores
faciais para secretárias, recepcionistas
e demais colaboradores cujo posto de
trabalho está na linha de frente de
atendimento ao cliente. Esses pontos
deverão ser higienizados, tanto do
lado interno quanto do externo,
periodicamente.

Recomendaremos que a utilização de
equipamentos eletrônicos como tablets e
computadores não seja compartilhada.
Instalação de dispenser de álcool em gel
próximo a esses equipamentos e instruiremos
os usuários sobre a obrigatoriedade de se
higienizar as mãos com o álcool antes de iniciar
a utilização do equipamento.

PROTOCOLO DE SAÚDE - ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO



2

3

4

5

1
Disponibilizaremos, com
segurança e responsabilidade,
álcool gel 70% em pontos
estratégico e em todos os espaços
físicos da Escola, especialmente
em salas de aula, corredores,
banheiros, na entrada e saída da
escola, de forma que facilite o
uso.

Promoveremos e
fiscalizaremos o uso
obrigatório de máscara de
proteção por todas as
pessoas que compareçam a
Escola especialmente alunos,
professores e demais
colaboradores.

Disponibilizaremos máscaras de
proteção aos colaboradores da
instituição.
As máscaras devem ser trocadas
no intervalo de três horas, ou
antes, se estiverem sujas, úmidas
ou rasgadas

Recomendaremos que alunos e
demais colaboradores tragam, na
medida do possível, por conta
própria, máscaras de proteção
adicionais, para troca regular a
cada 3 horas de permanência em
ambiente educacional presencial.

Aferiremos a temperatura
de todas as pessoas que
comparecerem à Escola, no
momento do ingresso às
dependências da unidade.

DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E FISCALIZAÇÃO

O uso de máscaras é contraindicado em crianças menores de dois anos, pelo risco de sufocação  

e em indivíduos que apresentem dificuldade em removê-las, caso necessário.
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6
Promoveremos o isolamento
imediato de qualquer pessoa que
apresente os sintomas
característicos da Covid-19,
orientando-a, bem como seus
familiares, a realizar imediato
procedimento de quarentena de
14 dias, em sua residência.

DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E FISCALIZAÇÃO

7
Afastaremos da atividade presencial
aqueles alunos e colaboradores que se
enquadrarem nos grupos de risco ao novo
coronavírus (Covid-19), reorganizando-os
em alguma das modalidades remotas
possíveis.

São considerados grupos de risco:

- maiores de 65 anos;
- gestantes;
-pessoas que apresentam sintomas  
relacionados à Covid-19, quais sejam:  
febre e tosse (seca ou secretiva)  
persistentes, coriza e falta de ar;
- portadores de imunodeficiênciade  
qualquer espécie;
- transplantados e cardiopatas;
- portadores de demais comorbidades  
associadas àCovid-19;
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DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E FISCALIZAÇÃO

Notificaremos às autoridades de saúde do
município a existência de casos confirmados
de Covid-19 detectados em alunos,
docentes e demais colaboradores,
imediatamente à tomada de conhecimento.

Proporemos aos colaboradores que, na
medida do possível, tragam sua própria
toalha de mão, de pano, para utilização
no ambiente educacional.

9

Orientaremos cada aluno a trazer e
utilizar sua própria garrafa de água,
utilizando os bebedouros apenas para
encher essas garrafas novamente.

Fica proibido beber diretamente do
bebedouro.

10
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Desenvolveremos rotina de
treinamento intenso e contínuo
para alunos e demais
colaboradores sobre o protocolo
sanitário adotado pela escola.
Enfatizaremos especialmente a
correta utilização de máscaras de
proteção, higienização de mãos e
objetos e o respeito ao
distanciamento social seguro, no
ambiente escolar.

Divulgaremos informes rotineiros e, se
possível, treinamentos às famílias e a toda
comunidade escolar sobre o protocolo
sanitário adotado pela escola.

Ressaltaremos principalmente o
engajamento colaborativo dos familiares
e a sua corresponsabilidade no sucesso
das medidas

Disponibilizaremos máscaras de proteção
aos colaboradores da instituição. As
máscaras devem ser trocadas no intervalo
de três horas, ou antes, se estiverem sujas,
úmidas ou rasgadas

Sensibilizaremos e conscientizaremos os
alunos no tocante à higienização das
mãos frequentemente, especialmente
antes e após as refeições e posterior a ida
ao banheiro.

Reforçaremos a técnica adequada,
conforme orientação do Ministério
da Saúde, com duração mínima de
40 segundos, utilizando água e sabão
ou de 20 segundos, utilizando álcool
gel.

Atentaremos, especialmente, aos segmentos da
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino
Fundamental, procedendo junto aos alunos o
processo de higienização.

FORMAÇÃO ESENSIBILIZAÇÃO

Promoveremos: Cartilhas informativas, campanhas de conscientização, reuniões 

virtuais, para conscientizar cada pessoa envolvida no processo.



3. ACOMPANHAMENTO

E ACOLHIMENTO DAS FAMÍLIAS  

E ALUNOSPÓS-PANDEMIA

Pretendemos aqui levantar reflexões preciosas, sem

enumerar respostas prontas e acabadas. Temos a

experiência, a escuta constante e o estudo teórico

como nossa bússola, em busca de uma relação

família-escola mais próxima e eficiente.

Para Escola é fundamental estar em contato com as

famílias e com os alunos para entender do que eles

mais precisam neste momento. As necessidades não

são estáticas. Portanto, queremos manter sempre o

diálogo aberto para antecipar problemas e elaborar

um planejamento que faça sentido.

A família tem que ser a primeira  
a receber as informações e ter 

ciência das orientações  e 
normatizações oficiais .



AÇÕES IMPORTANTES

Estaremos sempre em contato com as
famílias usando os recursos tecnológicos
disponíveis para o pronto atendimento
das demandas com foco em aspectos
pedagógicos e emocionais.

Usaremos os canais já existentes via
WhatsApp para dúvidas e
questionamentos.

Divulgaremos com mais intensidade estes
canais.

Trataremos assuntos individuais de
maneira sigilosa, cuidando para não expor
ninguém, muito menos o aluno.

Separaremos momentos distintos para
abordar os aspectos pedagógicos e
questões financeiras, sendo sensível à
demanda da família, sem promover o que
não será possível realizar.

Enviaremos através do aplicativo
Extraclasse um informativo acerca das
conduções oficiais sobre a pandemia.

Intensificaremos o uso desta ferramenta.

Divulgaremos para as famílias, a nossa
segurança tanto em relação às medidas
sanitárias, como em relação à
readequação do planejamento escolar, de
acordo com critérios e objetivos
pretendidos em cada segmento.
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AÇÕES IMPORTANTES

Consideraremos as necessidades
específicas, como o suporte pedagógico e
emocional, por exemplo, para os alunos
que encerram o Ensino Médio neste ano e
passarão por exames externos.

Buscaremos um retorno que não
sobrecarregue a rotina estudantil com
tarefas e atividades, ou interfira
negativamente na manutenção do
engajamento dos alunos com a escola.

Cuidaremos da continuidade do ensino
remoto para os alunos que tenham
comorbidade, ou cujas famílias estejam
impossibilitadas de enviá-los para a escola,
por questão particular ou de transporte.

Transmissão ao vivo das aulas.

Disponibilizaremos um profissional de
Psicologia para apoiar o retorno,
compreendendo as necessidades
emocionais decorrentes do isolamento.

Faremos a recepção para que famílias e
alunos possam conhecer os novos espaços e
regras, como: Funcionamento da
chegada/saída, lanches, demarcações e rodízio
dos espaços de convivência, continuidade do
ensino remoto, dentre outros.

Acompanharemos a assiduidade dos
alunos no intuito de identificar possíveis
casos de evasão.
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AÇÕES IMPORTANTES

Oriente 

Solicitaremos às famílias o isolamento dos
filhos, quando apresentarem quaisquer
sintomas de quadro infeccioso, ou ainda
quando o aluno, ou qualquer membro da
família, for diagnosticado com a Covid-19.

Motivaremos os alunos a perguntar e
expressar seus sentimentos aos
professores e à equipe de educadores,
evitando informações falsas e boatos que
circulam em redes sociais.

Promoveremos ações educativas para os
alunos, ajudando-os a entender os
conceitos básicos de prevenção e controle
da doença.

Fomentaremos o engajamento dos alunos
na identificação de comportamentos de
risco e apresentaremos sugestões de
atitudes mais seguras, sendo também um
exemplo saudável para as famílias.
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Orientaremos os docentes a conversar com
os alunos sobre a necessidade de
readequação escolar, fatos sobre a Covid-
19, novos hábitos de higiene e convívio
social, com informações corretas e
adequadas à faixa etária.

14



4. ACOLHIMENTO E FORMAÇÃO  

CONTINUADA PARADOCENTES

A manutenção de um clima escolar positivo já faz parte da
agenda da gestão pedagógica da Escola Novaerense.
Favorecer o bem estar de nossos colaboradores, assim como
de nossos alunos, reflete em melhores índices de satisfação e
produtividade no trabalho e nos estudos. Por isso, nossa
Escola deseja marcar positivamente a trajetória de sua
comunidade escolar, zelando pela manutenção de ações que
promovam a acolhida neste espaço.
Acolher significa receber alguém como ele é, portanto, de
forma generosa e compreensiva. Acolher envolve respeito à
alteridade do outro e uma profunda preocupação com seus
sentimentos no contexto da acolhida. Acolher exige, portanto,
uma postura de abertura a esses sujeitos, da forma particular
como eles chegam a nós, nos dispondo a ajudá-los. Ainda que
isso nos retire de nossa zona de conforto e nos leve a ações
que não estavam previstas em nosso escopo e, por isso, nos
direcione a novos estudos, novas inciativas e novas posturas,
diante da realidade que nos é apresentada.



A escola é um ambiente singular. Na escola formamos
sujeitos que atuarão em tomadas de decisões que
interferirão em toda a sociedade. Acreditamos que
acolher bem os alunos é fundamental, pois eles
passam grande parte de suas horas diárias na escola
ou envolvidos em tarefas escolares. Suas vivências na
escola serão parte integrante da formação de sua
personalidade e dos cidadãos e profissionais que se
tornarão ao longo de suas trajetórias de vida.
Entretanto, só podemos dar às crianças e aos jovens
aquilo que temos e, dessa forma, precisamos que
nossos profissionais se sintam também acolhidos na
instituição, com total segurança para desempenhar
suas atividade. Somente assim conseguirão transmitir
aos alunos esse sentimento por meio de ações
pedagógicas. Nossas aprendizagens são
profundamente afetadas por nossos estados
emocionais e, por isso, pensar o equilíbrio de todos
aqueles que lidam com os alunos é indispensável para
que os processos educacionais atinjam seus objetivos e
favoreçam a construção de vivências saudáveis na
escola. Pensar na acolhida dos profissionais da
educação é, portanto, parte fundamental do ser
escola.

POR QUEACOLHER?



FORMAÇÃO CONTINUADA

Já pensou em quantas informações temos disponíveis todos os dias, seja para a
formação pessoal, seja para a formação profissional?
Quantas propostas de cursos recebemos por dia? Quantas informações recebemos
nas redes sociais? Sugestões de lives, e-books, cartilhas, minicursos, videoaulas...
tudo ao nosso alcance, com um simples clique! Para os docentes não é diferente.
Mas como filtrar as indicações de qualidades? Como escolher aquela indicação que
realmente irá agregar a prática docente no dia a dia?
Como selecionar aquela que colabora efetivamente com os anseios da comunidade
escolar?
Pela nossa vivência educacional, sabemos que a turma que um docente leciona hoje
não será de forma alguma igual à do ano seguinte! Imagine então daqui a 10 anos...
O docente, o conteúdo e a escola podem ser os mesmos, porém ao alterar os alunos
da turma, já alteramos quase tudo! Serão novas necessidades, novos desafios, novas
experiências e isso exigirá do docente novas habilidades.
É preciso acompanhar a evolução dos nossos alunos e do mundo em que ele (e nós)
vivemos!
Para isso, a Escola Novaerense investe na formação continuada como um dos pilares
de uma educação de qualidade.



5. AÇOES PRÁTICAS NO DIA A DIA

Estamos nos preparando para a volta
às aulas presenciais e está na hora de
pensar na praticidade do dia a dia. O
que cada indivíduo precisa fazer para
que o processo de certo.



• Formaremos um Comitê com profissionais da escola e com a representação da comunidade
escolar (pais e alunos) para realizarem o planejamento do processo e para a definição dos
responsáveis pelo acompanhamento e controle de cada etapa.

• Capacitaremos funcionários e professores para a implementação de práticas de
distanciamento físico e de higiene na escola.

• Ofereceremos ênfase especial para a equipe do setor de limpeza, que deve ser qualificada
para realizar a desinfecção do espaço e utilizar equipamentos de proteção individual (EPI):

• Todos os dias, ANTES DE SAÍREM DE CASA, professores, colaboradores e alunos devem aferir
temperatura e verificar sinais e sintomas de COVID-19 e de doença infecciosa, enviando a
informação para a escola em formulário.

• Indivíduos com sinais e sintomas sugestivos de possível doença infecciosa, ou seja, febre
(temperatura axilar acima de 37,8°C), náuseas/vômitos e diarreia e com sinais de possível
COVID-19 NÃO DEVEM ir à escola, sendo recomendada a avaliação médica.

• Periodicamente, o Comitê deverá avaliar as fichas com dados diários de todos os indivíduos da
Escola (Alunos, Professores e Colaboradores).

AÇÕES

PRÁTICAS 



• Promoveremos práticas de higiene em todos os níveis para a comunidade escolar, com ênfase
na higienização das mãos e etiqueta respiratória.

• Comunicaremos e garantiremos o uso obrigatório de máscaras para todos dentro do ambiente
escolar (professores, alunos e funcionários), bem como os que entrarem na Instituição, além
de incentivar o seu uso fora da escola.

• Permitiremos o uso de máscaras somente para alunos acima de 2 (dois) anos de idade, desde
que tenham total condição física e motora de retirá-las. Nessa situação, o distanciamento
social deverá ser de 2 metros.

• Recomendaremos aos alunos, professores e colaboradores para que tragam máscaras de pano
adicionais para trocarem a cada 3 horas respeitando as devidas cores, primeiras 3 horas cor
verde e nas proximas 3 horas cor azul.

• Professores devem usar máscaras durante as aulas.
• Incentivaremos os alunos a consumirem seus lanches em mesas individuais, previamente

higienizadas, preferencialmente na própria sala de aula.

AÇÕES

PRÁTICAS 



• Orientação para alunos, professores e funcionários sobre as seguintes condutas:

 Trazer a própria garrafa de água, para evitar o uso de bebedouros coletivos.
 Caso utilizem celulares e óculos, os objetos devem ser higienizados.
 Os alunos devem higienizar suas mochilas e lancheiras antes de saírem de suas

residências. Sugerimos a não utilização desses itens produzidos com tecidos, pois esse
material não permite a higienização com um antisséptico como álcool a 70%.

 A escola higienizará carteiras, cadeiras previamente ao início das atividades escolares.
 Fica proibido o compartilhamento de copos, vasilhas, talheres e demais utensílios de uso

pessoal.
 Os alunos, professores e funcionários devem trazer álcool gel para uso próprio e

individual.
 Todas as salas de aula têm, na porta de entrada, dispenser de álcool a 70%.

AÇÕES

PRÁTICAS 



• Cuidados nos Ambientes e Espaços Físicos

 Realizaremos, de forma ampla e acessível, a higienização dos ambientes e espaços físicos,
zelando pelas medidas planejadas.

 Marcaremos o chão da escola, na medida do possível, com símbolos e/ou cores, ajudando
alunos, professores e funcionários a respeitarem as regras do distanciamento social.

 Fica proibido o uso de sabonete em barra e toalhas de pano.
 Manteremos abastecidos os recipientes com sabão líquido e papel toalha nos banheiros e nos

pontos criados para a higienização das mãos.
 Priorizaremos a ventilação natural, evitando o uso de ar condicionado nas dependências da

escola.
 Usaremos os ventiladores, janelas e portas sempre abertas.
 Garantiremos que todos os ambientes dentro da escola estejam o mais arejados possível,

especialmente as salas de aula.
 Deixaremos as janelas e os basculantes sempre abertos, para a circulação do ar e higiene do

espaço. Portas abertas para darem pressão de circulação do ar.
 Realizaremos a limpeza criteriosa, com produtos devidamente homologados pelos órgãos

competentes, periodicamente, em todos os espaços do ambiente escolar.
 Usaremos hipoclorito de sódio a 0,5% ou quaternário de amônio para desinfetar superfícies e

álcool 70% para desinfecção de pequenos itens, assegurando a utilização de equipamento de
proteção individual (EPI's) apropriado para a aplicação (equipe de limpeza, zeladoria, etc.).

AÇÕES

PRÁTICAS 



• Recomendações específicas para as “Salas de Aula”:

 Colocaremos placas com identificação na entrada da sala de aula indicando a capacidade
máxima de pessoas: calcular a capacidade de tal forma a manter cada aluno isolado dentro
de um círculo de raio 1,5 m.

 Usaremos sempre que possivel, auditórios, quadras, áreas abertas e espaços bem
ventilados e espaçosos para as aulas presenciais.

 Posicionaremos as mesas e as cadeiras de maneira a isolar cada ocupante num círculo de
1,0 m e desinfetar com álcool a 70% ou quaternário de amônio líquido periodicamente.

 Manteremos professores distantes no mínimo 2 metros dos alunos e usando máscara.
 Reduziremos a quantidade de alunos pela metade em todas as etapas de ensino e no

espaço da sala de aula (uma pessoa isolada em círculo de raio 1,5 m), organizando o
processo para que as aulas sejam transmitidas por meio da tecnologia digital, sempre que
possível, ou através dos recursos remotos usados durante o período de isolamento social,
para os alunos que não puderem estar em sala de aula.

 Planejaremos para que as aulas em laboratórios sejam evitadas.

AÇÕES

PRÁTICAS 



AÇÕES

PRÁTICAS 
• Recomendações específicas para a “Cantina/Refeitório”:

 Exigiremos que todas as normas orientadas pelo Ministério da Saúde e Secretaria de
Saúde, em relação aos cuidados quanto à pandemia COVID-19, para a elaboração e
apresentação dos alimentos, sejam efetivamente cumpridas

 Obrigatório uso de máscaras/ face shield para os atendentes do refeitório.
 Uso de luvas nas situações necessárias e imprescindíveis. O uso de luvas não substitui a

higienização das mãos. Utilizar pegador para manusear alimentos.
 Entregaremos que os alimentos, lanche, sejam entregues aos alunos em embalagem

fechada e individualizada, incluindo os talheres, se necessário, sem causar aglomerações.
 Seguiremos o padrão delivery, evitando o uso dos espaços da cantina na aquisição dos

lanches, quando for o caso.
 O lanche do aluno que precisar de refrigeração será ensacada e identificada.
 Orientaremos os fornecedores para que realizem as entregas de produtos,

preferencialmente, fora do horário das aulas, portando máscaras e realizando
higienização das mãos antes e após a entrega.

 Não haverá mesas no refeitório.



AÇÕES

PRÁTICAS Procedimentos Emergenciais em caso de contágio

Promoveremos o isolamento imediato de qualquer aluno, professor ou funcionário que apresente os sintomas
característicos da COVID-19, orientando-o e a seus familiares a realizar o imediato procedimento de quarentena
de 14 dias em sua residência, observando os seguintes aspectos:
1º. Teremos um espaço reservado para encaminhamento da pessoa suspeita de COVID-19 até a chegada do
responsável. O espaço tem ventilação adequada, superfícies e mobiliário de fácil limpeza.
2º. APÓS A SAÍDA DO CASO SUSPEITO, HIGIENAREMOS TODO O AMBIENTE conforme rotina estabelecida.
Em todas as etapas da educação, no caso do aluno com suspeita de COVID-19, encaminhá-lo para regime
domiciliar. Não confirmada a doença (teste RT-PCR negativo e ausência de sintomas gripais a mais de 72 horas)
poderá retornar após atestado médico.
Em caso positivo, o aluno deverá retornar após 14 dias do início dos sintomas e deverá apresentar laudo médico
PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES.
No caso de funcionário ou professor, ocorrerá o afastamento do trabalho com orientação para ida ao médico.
Para retorno, é necessária apresentação do laudo médico, independentemente se positivo ou negativo para
COVID-19 (seguir mesmo critério do aluno: testagem, ausência de sintomas).
Se algum familiar de contato próximo/íntimo do aluno, professor ou funcionário estiver com suspeita de COVID-
19, recomendar que permaneça em domicílio até a comprovação ou descarte da suspeita.
Conforme a classificação de risco ocupacional da OSHA - Occupational Safety and Health Administration (OSHA,
2020), escolas são ambientes de risco mediano para COVID-19. Portanto, não há necessidade de afastamento
compulsório de atividades presenciais de professores, alunos ou funcionários que se enquadrem nos grupos de
risco da COVID-19.



AÇÕES

PRÁTICAS • Procedimentos Emergenciais em caso de contágio

 Professores, alunos e funcionários que se enquadrem nos grupos de risco da COVID-19 devem ser 
avaliados caso-a-caso e, se necessário e possível, devem ser afastados de atividades presenciais.

 Quando não for possível o afastamento de pessoas no grupo de risco para COVID-19 grave, colocar o 
trabalhador em atividades com mínimo contato com o público e outras pessoas.

 De acordo com o CDC - Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, 2020a), “todo mundo corre o 
risco de contrair COVID-19 se for exposto ao vírus. 

 Até o momento, as pessoas com alto risco de doença grave por COVID-19 são:

 Pessoas com 65 anos ou mais.
 Pessoas que vivem em um lar de idosos ou em instituições de longa permanência.
 Pessoas de todas as idades com condições médicas subjacentes, principalmente se não forem bem 

controladas, incluindo:
 Pessoas com doença pulmonar crônica ou asma moderada a grave.
 Pessoas com problemas cardíacos graves.
 Gestantes.
 Pessoas com obesidade mórbida (índice de massa corporal [IMC] igual ou superior a 40).
 Pessoas com diabetes.
 Pessoas com doença renal crônica em diálise.
 Pessoas com doença hepática. 



AÇÕES

PRÁTICAS 

Orientações/Protocolos Pedagógicos

 Fortaleceremos o ensino e a aprendizagem para suplementar as horas de ensino com um modelo híbrido em
que as escolas possam operar em horários parciais ou adaptados.

 Realizaremos no primeiro mês de retorno às atividades presenciais avaliações diagnósticas para identificar os
diferentes níveis de aprendizagem dos alunos. A partir desse levantamento de dados, a a Escola Novaerense
deve elaborar e implantar programas de atividades recursivas, com foco em habilidades e competências, para
que se garanta a recuperação das aprendizagens e o monitoramento do processo pedagógico.

 Organizaremos as atividades educacionais de forma a que os alunos não retirem seus materiais do ambiente
escolar, evitando-se ao máximo o reingresso dos mesmos.

 Planejaremos atividades que não permitam o contato dos alunos com brinquedos, objetos ou materiais que
não foram previamente higienizados. Não permitiremos brinquedos/bonecas de pano/maquiagens ou
quaisquer outros itens diferentes do material escolar, por não possibilitar adequada higienização.



AÇÕES

PRÁTICAS 

Orientações/Protocolos Pedagógicos

 Realizaremos atividades corporais somente se não houver contato físico. Auxiliaremos os professores para
lidarem com as necessidades tanto de recuperação da aprendizagem quanto de saúde mental e
socioemocional dos alunos. Os esforços de capacitação devem melhorar explicitamente a condição dos
professores de atender às necessidades básicas de formação nas diferentes áreas de conhecimento e às
demandas socioemocionais dos alunos. Os professores serão orientados a identificar mudanças
comportamentais e cognitivas relacionadas à idade e oferecer suporte de aprendizagem apropriado a cada
idade.

 Flexibilizaremos, adequaremos e adaptaremos os Planos de Ensino e os planejamentos, considerando a
possibilidade do ensino híbrido, ou seja, com atividades presenciais e remotas. Neste cenário de pandemia, o
foco do ensino deve ser as aprendizagens essenciais previstas na Base Nacional Comum Curricular.

 Implementaremos programas de recuperação/reforço escolar para mitigar os prejuízos educacionais e impedir
a exacerbação da desigualdade de aprendizagem.



AÇÕES

PRÁTICAS 

Orientações/Protocolos Pedagógicos

 Certificaremos que o conteúdo seja adequado ao ano/série e ao perfil do aluno e que as atividades sejam
incorporadas a temas já existentes nas diferentes áreas de conhecimento.

 Implementaremos intervenções educativas com os temas “saúde mental e socioemocional” em função da
pandemia:

 Estimularemos as crianças e adolescentes a discutirem suas dúvidas e preocupações.
 Expressaremos informações de maneira honesta e adequada à idade.
 Ofereceremos atenção aos alunos de inclusão, pois aqueles que não tiverem condições para adequar-se às

normas de prevenção, precisam ter acompanhamento pedagógico por meio de atividades não presenciais e,
em nenhuma hipótese, deve-lhes ser atribuída falta e/ou admitido perdas pedagógicas.

 Proibiremos os alunos a fazerem brincadeiras que resultem em aglomerações ou contato físico.
 Manteremos atendimentos aos pais de forma remota (plataformas, videoconferência ou telefone), evitando as

reuniões presenciais, dando preferência às reuniões virtuais.
 Manteremos atendimentos aos profissionais especializados que atendem o aluno externamente (psicólogos,

fonoaudiólogos, terapeutas educacionais etc.) de forma remota (plataforma, videoconferência ou telefone).



IMPORTANTE SABER
Este protocolo foi finalizado no dia 23-11-2020.
Novas medidas e políticas educacionais de adaptação
na rotina escolar para o retorno às aulas presenciais
podem ser estabelecidas pelas autoridades competentes,
reservando-nos a possibilidade de possíveis
atualizações.



DE TUDO, 
O QUE FICA? 

O NOSSO 
DESEJO

DE UMBOM  
RETORNO!


