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1. Carta às familias 

 

Queridas famílias, 

 

Muito trabalho tem sido feito no sentido de preparar nossa querida 

escola e equipe para esse momento de retomada das atividades 

presenciais.  

Este documento se propõe a trazer clareza e informações a respeito das 

medidas adotadas em conjunto para minimizar os riscos de transmissão 

pelo Covid-19, bem como atender às exigências impostas pelas 

autoridades nos âmbitos estadual e municipal, sempre com o intuito de 

preservar a saúde e segurança de crianças, equipe escolar e os familiares 

de todos os envolvidos. 

 

De antemão podemos dizer que, com a reabertura do espaço escolar 

para a comunidade, todos se tornarão “agentes de saúde”, responsáveis 

por cuidar do bem estar coletivo, cada um a partir de sua atuação 

individual. É importante que tomem ciência destas práticas e ajam 

diariamente para garantir o sucesso destas ações. 

 

Na nossa dinâmica em comum-unidade, PARCERIA sempre foi a tônica 

das relações que tecemos ao longo de nossa jornada e, nesse momento, 

ela será mais importante do que nunca.  

É necessário um esforço coletivo com muita consciência, 

responsabilidade e confiança, além do entendimento de que o momento 

em que vivemos e o processo referente a essas ações para mitigar a 

propagação do vírus no ambiente escolar se dará em fases; todos os 

procedimentos precisam de observação, reavaliação e alterações 

constantes, sempre em benefício do todo. Isso significa dizer que esse 

documento não é estático e será repensado cotidianamente. 

 

Você encontra os documentos que formam a base deste trabalho e mais 

informações nos links: 
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PROTOCOLOS SANITÁRIOS EDUCAÇÃO - ETAPA 1 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocol

o-setorial-educacao-etapa-1.pdf  

 

Plano de Retorno da Educação 

https://saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Apresentacao_

plano-retorno-educacao.pdf 

 

Diário Oficial - Santos - 10.09.2020 

https://diariooficial.santos.sp.gov.br/edicoes/leitura/mobile/2020-09-10

/1 

 

Resolução SEDUC 61, de 31-8-2020 

http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83

O%20SEDUC%2061.HTM?Time=04/09/2020%2008:17:58 

 

Documento sobre retorno às atividades escolares no Brasil em vigência 

da pandemia Covid-19 – 20/07/2020 / Fiocruz 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/arquivos/anexos/6

42e0df1e3a1ae36979cac098a1294ffe3b4716d.PDF 

 

ORIENTAÇÕES CORONAVÍRUS (março de 2020) - Governo do Estado de 

São Paulo 

https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Coronav

irus-Orientac%cc%a7o%cc%83es-ba%cc%81sicas.pdf.pdf-1.pdf 
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2. Sobre o Covid 
 
O novo Coronavírus (SARS-CoV-2) pode ser transmitido através de 02 formas 
de contato: 
 
Quando alguém que tem COVID-19 tosse ou espirra, libera gotículas de fluido 
infectado. A maioria dessas gotículas cai em superfícies e objetos próximos, 
como escrivaninhas, mesas ou telefones. As pessoas podem contaminar-se 
com o COVID-19 tocando as superfícies ou objetos contaminados e depois 
tocando seus olhos, nariz ou boca. E, se estiverem a menos de 1 metro de uma 
pessoa com COVID-19, podem contaminar-se ao respirarem as gotículas 
tossidas ou exaladas por elas. (Tradução livre – (WHO [World Health 
Organization], 2020).  
 
O novo Coronavírus (SARS-CoV-2) pode ser transmitido através de 02 formas 
de contato: 
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Formas de transmissão do 
novo coronavírus 

Como ocorre?  Como evitar? 

Contato Direto  Pessoa para Pessoa, ou 
seja, as gotículas saídas do 
nariz ou da boca de uma 
pessoa infectada através da 
fala, tosse ou espirro, 
poderão entrar em contato 
diretamente com a boca, o 
nariz ou os olhos da outra 
pessoa que estiver 
localizada em sua 
proximidade.  

É obrigatório o uso de 
máscaras de proteção 
individuais descartáveis ou 
de tecido por todos aqueles 
que estiverem em 
deslocamento e/ou em 
atividades presenciais 
(Governo do Estado do São 
Paulo, 2020).  
Ao tossir ou espirrar, 
utilizar o braço ou lenços de 
papel, que deverão ser 
jogados no lixo em seguida. 
Nunca utilizar as mãos 
(etiqueta respiratória). 

Contato Indireto  Através do toque de 
superfícies contaminadas 
com gotículas infectadas. 
As mãos não lavadas 
poderão levar o vírus para o 
nariz, os olhos ou a boca e 
transmitir o vírus.  

Limpeza e desinfecção de 
superfícies, tendo em vista 
que o vírus pode 
permanecer vivo por pelo 
menos 72 horas (FIOCRUZ 
[Fundação Oswaldo Cruz], 
2020). A correta e 
frequente higienização 
evita que as superfícies se 
transformem em um 
recipiente de vírus.  
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3. Grupo de Risco 
 

Segundo a Resolução da Secretaria Estadual de Educação nº61, de 31 de agosto de 

2020,  são considerados Grupo de Risco para agravamento da COVID-19: 

-  portadores (em qualquer idade) de doenças crônicas: 

- diabetes 

- hipertensão e/ou insuficiência cardíaca 

- doença pulmonar obstrutiva crônica e/ou asma moderada a grave 

- doença renal crônica 

- indivíduos fumantes (que fazem uso de tabaco, incluindo narguilé),  

- pessoas acima de 60 anos;  

- gestantes; 

- puérperas  (até 40 dias após o parto); 

- pessoas que façam uso de medicamentos imunossupressores e/ou 

imunobiológicos; 

- pessoas em tratamento de câncer;  
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- indivíduos com obesidade grave (índice de massa corporal [IMC] > 35).  

 

● Segundo decreto estadual não temos autorização para receber alunos que se 

enquadrem no grupo de risco. 

 

 

3.1 Colaboradores em Grupo de Risco, ou que não se sentem seguros para o 

retorno presencial 
 

Nossa administração escolar e diretoria, praticando o princípio de fraternidade e a 

busca por um olhar empático direcionado a todos os colaboradores atuantes na 

escola (assim como o faz com alunos e famílias), decidiu que aqueles profissionais 

que por quaisquer motivos não se sintam aptos a retornar às atividades de maneira 

presencial serão mantidos exclusivamente em atividades remotas, desde que sejam 

apresentados argumentos e/ou atestados que comprovem a impossibilidade do 

retorno.  

● O retorno às atividades presenciais por parte dos colaboradores enquadrados 

no Grupo de Risco não é recomendado. 

 

 

4. Casos suspeitos e/ou confirmados 
 

Seguem abaixo novas orientações da Secretaria de Saúde de Santos, recebidas 

através da Diretoria Regional de Ensino: 

 

4.1. Definição de caso suspeito de COVID-19:  

Indivíduo com quadro respiratório agudo, ou caracterizado por pelo menos 

dois dos seguintes sinais e sintomas:  

● febre ( mesmo referida),  

● calafrios, dor de garganta,  

● dor de cabeça,  

● tosse,  

● coriza,  

● obstrução nasal,  

● perda do olfato e/ou perda do paladar,  

● sintomas gastrointestinais( diarreia). 
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4.2. Afastamento das atividades presenciais 

 

● Todos os casos suspeitos/confirmados de COVID-19 devem ser afastados 

por 10 dias, a partir da data do início dos sintomas.  

● Algumas situações especiais, como casos graves com necessidade de 

internação hospitalar ou pacientes imunossuprimidos, a recomendação é 

o afastamento por 20 dias sendo imprescindível a avaliação por um 

médico. 

● Todos os contactantes do caso suspeito/confirmado que tiveram contato 

com o doente entre 2 dias antes e 10 dias após o início dos sintomas, 

devem ficar isolados por 14 dias, a partir do último contato com o 

doente. 

● Quando houver confirmação de 01 caso, dentre as crianças que 

frequentam o espaço escolar ou de familiares que convivam com a 

criança,  as atividades em torno do grupo envolvido serão suspensas por 

14 dias; 

 

 

4.3. Quem é considerado  “contactante” de caso suspeito/confirmado de 

COVID-19?  

● Pessoas que tiveram contato durante mais de 15 minutos a menos de 1  

● metro de distância, com o doente entre 2 dias antes e 10 dias após o 

início dos sintomas. 

● Pessoas que permaneceram a menos de um metro de distância durante 

transporte. 

● Pessoas que convivem/compartilham o mesmo ambiente domiciliar ou a 

mesma sala de aula. 

 

4.4. Em caso de suspeitos e/ou confirmados contaminação 

 

● A escola deve avisar ao PSE (Programa de Saúde na Escola) através do e-mail 

pse@santos.sp.gov.br, no mesmo dia que perceber um aluno ou colaborador 

sintomático, ou assim que receber essa informação. 
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● No caso de menores de idade que apresentem durante o período escolar 

qualquer um dos sintomas da Covid-19, pais ou responsáveis devem ser 

comunicados para buscar imediatamente o aluno, o qual deverá aguardar em 

sala isolada e segura; 

● Se houver mais de um aluno sintomático, respeitar o distanciamento de 1,5 m 

e mantê-los na mesma sala isolada; 

● Após a desocupação da sala, a mesma será interditada por 24h e, após esse 

período, realizar procedimento de higienização e desinfecção rigorosa de todo 

o espaço, mantê-la arejada com portas e janelas abertas, sem ocupação desta 

por no mínimo mais 24 horas; 

● As máscaras de pessoas sintomáticas serão trocadas para a cirúrgica (fornecida 

pela escola);  

● Os alunos e professores que estiveram em contato próximo e prolongado da 

pessoa com caso suspeito (especificando: aqueles que permaneceram em 

proximidade menor que 1,m por mais de 15 minutos) serão avisados e 

orientados a manter isolamento domiciliar por 14 dias (período máximo de 

incubação); 

● Estudantes e profissionais de educação cujo diagnóstico de COVID-19 for 

negativo podem voltar às atividades apresentando o resultado do exame; 

●  Pessoas com suspeita de Covid-19 deverão permanecer em isolamento 

domiciliar por 10 dias (período de transmissibilidade), podendo retornar às 

atividades presenciais na escola após este período desde que estejam, também 

e no mínimo, 72 horas sem apresentar sintomas, preferencialmente 

apresentando o exame negativo para Covid-19.  

 

4.4.1 Recomendações sobre exames: 

 

● Todo caso suspeito deve fazer a coleta do exame RT-PCR entre o terceiro e 

sétimo dia do início dos sintomas.  

● O teste rápido não é recomendado para confirmar diagnóstico.  

● Não é indicado que o aluno ou colaborador suspeito realize teste rápido ou 

sorológico, na vigência de sintomas.  
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4.5. Comitê local para prevenção e monitoramento das medidas de controle 

da COVID-19. 

 

● Membros do comitê: 

○ Carolina Ozores 

○ Mª Cristina Formosinho Gomes 

○ Ana Lúcia Gallo Sacramento 

○ Lúcia Tomsic 

○ Thaísa Trielli 

○ Erika Fusano 

○ Lara Rolim Schlittler 

 

● A secretaria de cada unidade irá centralizar as informações sobre as taxas de 
infecção por Covid-19 em nossa comunidade. Para tanto, todas as famílias 
devem se reportar a esta através do e-mail secretaria@waldorfsantos.org, 
com cópia para carol@waldorfsantos.org; 

● Por este processo é que será mantido registro de todos os casos confirmados 
ou com suspeita de Covid-19; 

● Será enviado relatório semanal de acompanhamento ao Comitê de 
Monitoramento da Covid-19; 

● Também ficará a cargo da administração escolar fazer circular informações a 
respeito das boas práticas de higiene para toda a comunidade escolar (por 
meio de folheto informativo, da página eletrônica da escola, por e-mail e 
instalação de cartazes de mesmo conteúdo nos quadros de avisos distribuídos 
pela escola);  

● O Comitê de Monitoramento da Covid-19, acompanhando a evolução de 
casos em nossa comunidade, poderá indicar emergencialmente a quarentena 
de um grupo de classes ou de um Grau (Educação Infantil e/ou Ensino 
Fundamental);  

● O caso de uma onda de Covid-19 mais grave indicará o fechamento da 
instituição pelo tempo que se fizer necessário;  

● Caberá ao Núcleo de Direção decretar as quarentenas indicadas, notificando 
oficialmente a comunidade escolar; 

● O comitê local para prevenção e monitoramento das medidas e controle para 
COVID-19 também fica responsável por comunicar às autoridades sanitárias e 
de educação  casos de contaminação na unidade escolar. 

 

5. Comunicação 
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● A Escola Waldorf Santos, seguindo orientações governamentais, 

desenvolveu um plano de comunicação através do esforço colaborativo 

entre administração escolar e corpo docente; 

● Este plano foi estabelecido de forma a ser claro, eficaz e acolhedor para 

o momento de reabertura da escola e retorno às atividades presenciais; 

● Este plano de comunicação é composto por: 

- Elaboração deste Manual de Cuidados com a Segurança Sanitária e 

Saúde Mental para o Plano de Retorno às Aulas Presenciais no Contexto 

de Pandemia do Novo Coronavírus; 

- Organização de nova consulta objetiva à comunidade escolar através de 

formulário on-line para novo panorama da adesão às atividades 

presenciais; 

- Comunicação Visual disponibilizada à comunidade escolar através de 

apresentações e informativos digitais, bem como cartazes com 

esclarecimentos e informações sobre: 

- obrigatoriedade do uso de máscaras 

- práticas sobre o distanciamento físico recomendado 

- higienização das mãos 

- sintomas do Coronavírus 

- demais informações que garantam a promoção à saúde de 

todos  

● As famílias, alunos e funcionários receberão esse material antes do 

retorno às atividades presenciais. 

 

 

6. Medidas e orientações gerais 
 

● Crianças não devem manipular alimentos em atividades pedagógicas; 

● Recomendável que a mesma pessoa, exceto as de Grupo de Risco para 

COVID-19, leve e busque a criança todos os dias. Todos devem usar máscara; 

● O preenchimento do Termo de Compromisso, a entrega da via física do 

mesmo junto à cópia da carteira de vacinação atualizada são condicionantes 

para o retorno presencial do aluno à escola; 
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● A obrigatoriedade da Vacina contra H1N1 é imposta pelas diretrizes 

municipais de educação e não é negociável. 

 

6.1. INDO PARA A ESCOLA: 

● É recomendado que colaboradores, pais, responsáveis e alunos façam aferição 

da temperatura corporal antes da ida, entrada para a escola e em seu retorno. 

Caso a temperatura esteja acima de 37,5°C, a recomendação é ficar em casa; 

● Não será permitida a entrada na escola de qualquer pessoa (adultos e crianças) 

com sintomas de COVID-19; 

● Recomenda-se que todos utilizem máscaras de tecido em todo o percurso de 

casa até a escola, independente da forma como o trajeto será feito; 

● Crianças não devem levar brinquedos de casa para a escola. 

 

6.2 ENTRADA: 

 

● O uso do espaço está sendo programado pela gestão escolar de maneira a 

evitar aglomerações, proporcionando o menor fluxo possível de pessoas; 

● Para otimizar esse fluxo, a escola tem autonomia para estabelecer novos 

horários e o revezamento das turmas apresentado nos itens 6.3 e 7.1 deste 

documento; 

● Os pais ou responsáveis pelos alunos devem aguardar a abertura do portão em 

fila, observando o distanciamento de 1,5m, conforme demarcado no piso;  

● Estão disponíveis e já instalados junto aos portões de acesso à unidade escolar, 

totem dispensador de Álcool gel e tapete sanitizante; 
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● Haverá triagem de todas as pessoas que adentrarem na unidade escolar, com 

aferição de temperatura corporal através de termômetro infravermelho (sem 

contato); 

● Aquele(a) que apresentar temperatura igual ou superior a 37,5० C não poderá 

entrar nas dependências da escola; 

● Neste momento não será permitida a entrada de pais, responsáveis e 

cuidadores no ambiente escolar, podendo haver exceções para crianças de 

Maternal que necessitem de acolhimento; neste caso a orientação individual 

ficará a cargo da professora e administração escolar; 
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● Os alunos das duas unidades da EWS serão recepcionados na entrada por 

funcionário da administração escolar e/ou por uma de nossas professoras e 

encaminhados ao encontro da respectiva turma.  

 

6.3 ORIENTAÇÕES SOBRE O USO DE MÁSCARAS: 

 

 

● O uso da máscara é obrigatório para todos 

que adentrarem o espaço da escola, 

incluindo crianças a partir de dois anos;  

● As máscaras são de uso individual e não 

devem ser compartilhadas mesmo entre 

familiares ou após a sua higienização; 

● Assim como as orientações para outros 

materiais escolares, pedimos que as 

máscaras enviadas para a escola sejam lisas 

ou com estampas suaves, de maneira a 

evitar distração, excesso de informação e 

poluição visual desnecessária; 

● Não serão permitidas máscaras com 

personagens da mídia; 

● Todos os estudantes devem trazer máscaras para troca durante o período 

de aulas;  

● As trocas de máscaras serão realizadas a cada 2 horas, integrarão a rotina 

escolar e serão orientadas pelos professores;  

● Todas as máscaras devem estar identificadas com nome do usuário;  

● As máscaras para troca devem estar devidamente higienizadas e 

acondicionadas em uma embalagem fechada. Cada estudante deve ter uma 

segunda embalagem onde as máscaras já utilizadas no dia serão 

acondicionadas até o retorno para casa; 

● Antes e após a troca de máscaras, os estudantes devem lavar suas mãos ou 

higienizá-las com álcool em gel 70%; 

● A escola disponibilizará, na secretaria, máscaras descartáveis para 

emergências; 

● A higienização das máscaras é de responsabilidade de cada família; 
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● Recomenda-se que as máscaras sejam lavadas separadamente de outras 

roupas, que permaneçam de molho em uma solução de água com água 

sanitária ou outro desinfetante equivalente por 20 a 30 minutos e que sejam 

passadas com ferro quente;  

● Caso as máscaras apresentem danos (menos ajuste, deformação, desgaste, 

etc.), é responsabilidade da família substituir esse item de proteção. 

 

7. Especificidades da Educação Infantil 

UNIDADE GUAIBÊ 
7.1. Mochilas 

● Na Unidade Guaibê de Educação Infantil, logo na entrada, as mochilas (que 

devem vir de casa devidamente higienizadas) serão verificadas pela professora. 

Os saquinhos identificados com mudas de roupas e outros pertences pessoais 

serão depositados em uma caixa plástica com tampa e levados à classe; as 

mochilas permanecerão em local aberto e ventilado na parte externa da casa 

até a hora da saída; 

● Na mochila devem ser enviados diariamente: 

- 1 muda de roupa para troca em embalagem plástica fechada 

- 1 saquinho plástico para “roupa suja” 

- Máscaras limpas e embaladas para troca 

- 1 saquinho plástico para “máscara usada” 

● Recomendamos o uso de embalagens tipo zip-lock por facilitarem a 

higienização e serem acessíveis; 

● Pedimos que as mesmas sejam identificadas com o nome do aluno e a 

finalidade: 

- “Roupa limpa”  

- “Roupa suja”  

- “Máscara sem uso”  

- “Máscara usada” 

● As mochilas e demais itens que transitarem entre a casa da família e a escola 

devem ser higienizados ao chegar em casa.  A sugestão é fazer uso de álcool 

70% com borrifador e com o auxílio de uma folha de papel-toalha; 

● Na mochila também deve ser enviada diariamente garrafinha de água potável 

para uso  individual e identificada com o nome do aluno. 
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7.2. Calçados 

 

●  Os responsáveis deverão providenciar um chinelo (ou outro calçado de 

material confortável que possibilite fácil higienização e troca) de uso exclusivo 

para o ambiente escolar; 

● Os calçados utilizados para o trajeto entre a casa e a escola serão sanitizados 

na entrada, no tapete destinado a esse fim. Eles serão deixados em ambiente 

aberto e arejado, junto às mochilas, e serão calçados novamente após o 

término das atividades. 

 

7.3. Novos horários: 

 

Na Educação Infantil, nesta primeira etapa da retomada às atividades 

presenciais, apenas o período da manhã receberá atividades por vários motivos: 

- acolher as professoras do período da tarde que se enquadram no grupo de 

risco, garantindo que continuem suas atividades de maneira remota; 

- para que tenhamos mais tempo para garantir com segurança o atendimento 

aos protocolos sanitários;  

- diante da limitação de 35% dos alunos matriculados estabelecida pelas 

autoridades, as turmas da tarde que têm atualmente 4 alunos matriculados (tanto no 

Maternal quanto no Jardim) poderiam operar apenas com 1 aluno, o que não 

acreditamos ser saudável para o desenvolvimento da criança nessa faixa etária; 

Todos responsáveis pelos alunos do período da tarde foram informados e as 

crianças cujas famílias estiverem dispostas ao retorno, serão incluídas nas turmas da 

manhã. 

 

 

7.4. Uso do espaço escolar 

 
● O uso do espaço escolar deve se dar de maneira a evitar aglomerações e 

proporcionar o menor fluxo de pessoas possível; 
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Turma Entrada Saída 

Maternal 10h 12h30 

Jardim 8h 10h30 



  

● Com isso, as escolas têm autonomia para estabelecer novos horários e o 

revezamento das turmas quando necessário; 

● As escolas, neste momento, têm autorização para receber apenas 35% do 

número de alunos matriculados na unidade escolar, por no máximo por 50% do 

período letivo. 

 
7.5. Turmas 

 

Relação número de alunos x turma: 

 

TOTAL  de alunos matriculados - 42 

Nº de alunos autorizados  (35% - 1ª fase) - 14 

 

 

Para a 2ª fase do retorno, que prevê o atendimento presencial em até 70% do 

número de alunos matriculados, o agrupamento das salas será revisto, assim 

como o novo protocolo disponibilizado a todas as famílias conforme diretrizes 

estaduais e municipais. 

 

7.6. O uso do Parque 

 

● O ritmo das aulas acontecerá preferencialmente no ambiente externo, 

privilegiando o uso do Parque lateral; 

● Para evitar o encontro das turmas de Jardim e Maternal, a turma do Jardim 

será direcionada para atividades internas às 9h45, permanecendo em novo 

ambiente protegido; 
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Turmas  
Nº de alunos 
autorizados 

 (35% - 1ª fase) 

Maternal I  4 

Maternal II Manhã + Maternal Tarde 4 

Jardim I Manhã 4 

Jardim II Manhã + Jardim Tarde 4 



  

● Após a desocupação do parque pela primeira turma, haverá a higienização com 

Álcool 70% do espaço, dos brinquedos, estrutura, balanços etc e ele será então 

disponibilizado para a próxima turma às 10h; 

● Diariamente, ao final do período letivo, será realizada nova higienização de 

toda a área do parque com pulverização de Álcool 70%;  

● Infelizmente, neste primeiro momento, a utilização do tanque de areia não 

será permitida e, por isso, ele estará coberto. 

 

7.7. O uso das Salas 

 

Temos disponíveis 4 salas em nosso espaço escolar:  

- 2 localizadas no térreo - Maternal 

- 2 localizadas no andar superior  - Jardim 

 

● Serão instalados portõezinhos na entrada das classes. As portas permanecerão 

abertas para proporcionar maior ventilação, mas evitando a saída das crianças 

(especialmente as menores); 

● As atividades internas acontecerão apenas ao final do período, quando as 

crianças farão sua higiene, troca de roupa; o momento do “Conto” será 

conduzido pelas professoras; 

● Brinquedos, trocador (após cada troca de fralda) e todos os objetos de uso comum 

serão higienizados antes do início das aulas de cada turno e sempre que possível, de 

acordo com a Nota Técnica Nº 22/2020 da Anvisa; 

● Brinquedos que não podem ser higienizados não deverão ser utilizados; todos 

os brinquedos e tecidos que antes faziam parte do cotidiano da Educação 

Infantil serão retirados de sala de aula até que o estado de pandemia se 

encerre ou até que tenhamos novas orientações por parte das autoridades 

sanitárias. 

 

8. Especificidades do Ensino Fundamental 

UNIDADE IMPERATRIZ 
 

8.1. Mochilas 

● Na mochila devem ser enviados diariamente: 

- 1 muda de roupa para troca em embalagem plástica fechada 
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- 1 saquinho plástico para “roupa suja” 

- no mínimo 2 máscaras limpas e embaladas para troca 

- 1 saquinho plástico para “máscara usada” 

● Recomendamos o uso de embalagens tipo zip-lock por facilitarem a 

higienização e serem acessíveis; 

● Pedimos que todo o material seja identificado com o nome do aluno e a 

finalidade: 

- “Roupa limpa”  

- “Roupa suja”  

- “máscara sem uso”  

- “máscara usada” 

● Na mochila também deve ser enviada diariamente garrafinha de água potável 

para uso  individual e identificada com o nome do aluno; 

● As mochilas e demais itens que transitarem entre a casa da família e a escola 

devem ser higienizados ao chegarem em casa.  A sugestão é fazer uso de álcool 

70% com borrifador e com o auxílio de uma folha de papel-toalha. 

 

8.2. Calçados 

●  Os calçados utilizados para o trajeto entre a casa e a escola serão sanitizados 

na entrada do recinto escolar, no tapete destinado à esse fim;  

● a sugestão é ade que sejam deixados do lado de fora da classe para serem 

calçados novamente após o término das atividades. 

 

8.3  Novos horários: 
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1º ano 

dia horário  

2ª feira 
 

8h30 
9h30 

aula virtual semana (prof. Jéssica) 

10h50 
11h30 

aula virtual Inglês 

3ª feira 8h 
10h 

atividade presencial (prof. Jéssica) 

10h10 Educação Física 
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11h 

4ª feira 8h 
10h 

atividade presencial (prof. Jéssica) 

5ª feira 8h 
10h 

atividade presencial (prof. Jéssica) 

10h10 
11h 

Música 

6ª feira 8h 
8h50 

aula virtual Trabalhos Manuais 

 entrega de tarefas  

2º ano 

dia horário  

2ª feira 
 

7h30 
9h30 

atividade presencial (prof. Raquel) 

9h40 
10h30 

Música 

3ª feira 8h 
9h 

aula virtual (prof. Ana Beatriz) 

9h30 
10h20 

aula virtual Inglês 

4ª feira 7h30 
9h30 

atividade presencial (prof. Raquel) 

9h40 
10h30 

Educação Física 

5ª feira 8h30 
9h30 

aula virtua (prof. Ana Beatriz) 

10h 
10h50 

aula virtual Trabalhos Manuais 

6ª feira 7h30 
9h30 

atividade presencial (prof. Raquel) 
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3º ano 

dia horário  

2ª feira 
 

8h 
10h 

atividade presencial (prof. Lúcia) 

3ª feira 8h 
10h 

atividade presencial (prof. Lúcia) 

10h10 
11h 

Música 

4ª feira 8h 
8h50 

aula virtual Música 

9h 
9h50 

aula virtual Inglês 

5ª feira 8h 
10h 

atividade presencial (prof. Lúcia) 

10h10 
11h 

Educação Física 

6ª feira  aula virtual (prof. Lúcia) 

10h 
10h50 

aula virtual Trabalhos Manuais 

4º ano 

dia horário  

2ª feira 
 

7h30 
9h30 

atividade presencial (prof. Ana Lúcia) 
Turma A 

9h40 
10h30 

Educação Física 

3ª feira 7h30 
9h30 

atividade presencial (prof. Ana Lúcia) 
Turma B 

9h30 
10h20 

aula virtual Inglês 

4ª feira 7h30 atividade presencial (prof. Ana Lúcia) 



  

 

●  Os alunos do 5º e 6º ano, por decisão das famílias seguirão o cronograma já 

estabelecido, que se manterá de maneira remota sem alterações.  

 

8.4. Relação alunos x turma determinados pelo plano de retorno do estado de 

São Paulo 

 

 

 

8.5.. Relação alunos x turma interessados no retorno às atividades presenciais 

após consulta. 
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9h30 Turma A 

9h40 
10h30 

Educação Física 

5ª feira 7h30 
9h30 

atividade presencial (prof. Ana Lúcia) 
Turma B 

6ª feira 8h 
8h50 

aula virtual Música 

9h 
9h50 

aula virtual Trabalhos Manuais 

10h  
10h50 

aula virtual Inglês 
 

Turmas TOTAL  de alunos 
matriculados 

Nº máximo de alunos 
autorizados 

 (35% - 1ª fase) 

1º ano 16 5 

2º ano 16 5 

3º ano 13 4 

4º ano 10 3 

5º ano 6 2 

6º ano 7 2 



  

 

 

*Resultado de pesquisa realizada em 21.10.2020 
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Turmas TOTAL  de alunos 
matriculados 

Nº de alunos 
interessados no 

retorno* 

1º ano 16 5 

2º ano 16 5 

3º ano 13 5 

4º ano 10 9 

5º ano 6 0 

6º ano 7 0 


