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Documento Oficial Plano da Retomada das Aulas Presenciais 2021 
 

Campo Maior , 14 de janeiro  de 2021. 

 

Apresentando o Plano de retomada das aulas no prédio da escola, com os devidos cuidados de 

Prevenção e Controle da Disseminação do Covid-19. 

 

PLANO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS – ANO LETIVO 2021 

 

No atual contexto o mundo  muda e as relações que o envolvem também. Para tanto, o Instituto de Ensino 

Intellectus busca meios para favorecer o bem-estar e a segurança dos seus estudantes e colaboradores, bem como 

possibilitar a continuidade do processo educacional. Este é o momento em que a Escola se prepara para receber 

seus estudantes após o período de férias e de um longo distanciamento, porém conectados todo o tempo.  E agora 

se faz  necessária a retomada de convivência presencial, de interações sociais permeadas de trocas afetivas, de 

múltiplos olhares e da diversidade que nos caracteriza como seres sociais. Entendemos que essas interações dão 

sentido à Escola, como um espaço que vai além da aquisição de conhecimentos, mas como lugar de 

desenvolvimento integral, cuidando da formação de pessoas intelectual e eticamente autônomas, que sejam livres 

para refletir, questionar, criticar e transformar a realidade em que vivem. 

Em meio a tantas incertezas diante do atual contexto e cenário frente à Pandemia, buscamos indicadores 

para direcionar nossas ações, com respaldo para tomada de decisões assertivas que envolvam a retomada da 

rotina presencial de estudantes, famílias e colaboradores. O presente  documento foi elaborado coletivamente por  

profissionais, que trabalharam de forma dinâmica e objetiva para construir um guia contendo as principais 

orientações para essa nova etapa. Para construção desse documento PLANO DE  RETORNO ÀS ATIVIDADES 

PRESENCIAIS ano letivo 2021 foram realizados estudos sobre protocolos de contingência, adaptações de 

infraestrutura, formação para colaboradores, clima institucional e cuidado pessoal com colaboradores, cuidado 

pessoal com estudantes, relação e diálogo com as famílias e plano de comunicação, estabelecendo padrões de 

procedimentos diários, de acesso e conduta a fim de que busquemos desenvolver  nossas atividades com 

segurança e proteção da vida de todos os atores envolvidos – alunos, professores, colaboradores e família. 

Inicialmente, nas primeiras semanas de retomada, nosso olhar deverá se voltar para o currículo humano, 

focando na ressocialização da nossa comunidade escolar, considerando o aspecto sociemocional dos nossos 

alunos, das famílias e dos professores. Sabemos que não será uma retomada de onde paramos, todos voltaremos 

diferentes de como éramos antes. Por isso mesmo, entendemos a importância de estudos das competências a 

serem pontuadas, mas não desviemos nossa atenção do cuidado na criação de condições que garantam segurança 

às famílias no processo de retorno à escola, atendendo às necessidades de saúde e acolhimento emocional dos 

alunos, assim como de um espaço para a reconstrução dos vínculos. 
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Mesmo diante de tantas mudanças, entendemos que a escola é lugar de socialização, sendo indissociável o 

nosso olhar para o cuidar e o educar, no qual o cuidado com o outro se faz presente no ato de educar. 

Abordaremos neste plano três aspectos considerados importantes para iniciativas de retorno: 

 Cuidando do Espaço: diz respeito às ações tomadas pela instituição a fim de assegurar proteção às 

pessoas que ocupam o ambiente escolar e evitar-se o contágio pelo COVID-19. 

 Cuidando das pessoas: consiste no zelo e na atenção à saúde física, mental, espiritual e social das 

pessoas que constituem ou ocupam o ambiente escolar. 

 Cuidando da aprendizagem: consiste nas adaptações necessárias às ações pedagógicas para o retorno 

às atividades presenciais de forma organizada,de acordo com   PACTO PELA RETOMADA ORGANIZADA 

COVID-19 PRO PIAUÍ - PROTOCOLO ESPECÍFICO Nº 042/2020. ORIENTAÇÕES PARA 

EDUCAÇÃO: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE  DA DISSEMINAÇÃO DO SARS-CoV-2 

(COVID-19) (Protocolo Específico republicado com alterações em 11/12/2020, com vigência a partir do 

ano letivo de 2021 – versão 2) e com devida atenção à proposta pedagógica da escola, reorganização de 

funcionamento, e assumindo o continuum curricular 2020/2021, com a inclusão de objetivos de aprendizagens 

essenciais não alcançados no ano de 2020, além daqueles definidos para o ano 2021.  Cabe ainda à Direção  

Pedagógica, Coordenações e Equipe Docente avaliar  bem como  e prever  quais  recursos pedagógicos e 

estratégias aplicáveis para assegurar a aprendizagem  dos estudantes. 

rEm  2021 nos preparamos para receber a comunidade escolar não apenas em adaptação ou serviços em sua 

estrutura física, mas também nos preparamos em cuidados com a saúde, na higienização, na reestruturação 

pedagógica, interação com as famílias e, principalmente, no acolhimento após um longo período de isolamento 

social. E com a reabertura das nossas  atividades presenciais, criamos  um comitê de retorno para planejamento 

de todas as ações necessárias para garantir  a volta das atividades nas condições mais seguras possíveis, além do 

planejamento de atividades pedagógicas  em modo híbrido , certamente  com o redimensionamento  de propostas 

para o trabalho escolar. 

Para constituição DO COMITÊ DE RETORNO  consideraremos os seguintes eixos: 

 ORGANIZAÇÃO, SAÚDE E ESTRUTURA  

É importante que o retorno seja seguro, com medidas para minimizar os riscos de contaminação. Para isso, 

a Escola se programa com medidas de prevenção de saúde e sanitização, bem como  com adequações estruturais 

nos ambientes, na rotina de acesso à Escola e no monitoramento da saúde. 

 MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

As transformações no fazer pedagógico não param. E com a pandemia descobrimos juntos novas práticas, 

nos apropriamos das lives , das plataformas, dos chats e imergimos no mundo virtual durante meses.Agora é 

momento de retornarmos à escola para desenvolvimento de nossas atividades , embora continuemos oferecendo 

suporte remoto àqueles que não puderem ou não se dispuserem  assistir às aulas presenciais,  conciliando assim o 

remoto e o presencial, aprendendo e ensinando com novas tecnologias, mas mantendo as vivências  da escola. 
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 ACOLHIMENTO DAS FAMÍLIAS E ESTUDANTES 

Acolher e Cuidar são princípios que norteiam o fazer no Instituto de Ensino Intellectus e, neste período 

pandêmico, temos constatado que um dos aspectos mais atingidos foi nossa saúde mental, seja por conta do 

doloroso cenário de perdas (físicas e/ou simbólicas), seja pelo distanciamento social que nos foi imposto, ou por 

questões existenciais, em que percebemos que a única certeza que temos é que não temos  certeza de tudo, mas, 

que precisamos seguir, com responsabilidade coletiva. Assim, é fundamental uma intensificação nas estratégias 

de acolhimento, cuidado e fortalecimento de vínculos entre toda a comunidade escolar. Dessa forma o SOPE 

(Serviço de Orientação Psicológica Educacional) de mãos dadas com o LIV (Laboratório Inteligência de Vida) 

enfatizará seu fazer na identificação, validação, manejo e regulação das emoções, intensificando também o 

desenvolvimento de habilidades socioemocionais, visto que estas, além de necessárias, são indispensáveis.  

 

 COMUNICAÇÃO 

Acreditamos que podemos, juntos, superar tudo isso, consolidando cada vez mais a parceria entre a escola 

e as famílias, com processos comunicacionais pautados na compreensão, no diálogo esclarecedor e em 

informações constantes das ações por diferentes canais de comunicação entre  escola e família. Pois vivemos um 

momento diferente no qual  Escola e Família devem  comprometer-se  em  seguir todos os protocolos e manter a 

clareza e a informação sempre que diante algo novo, importante ou necessário, até porque estamos conscientes 

de que não existe risco zero e o mais importante é que estamos com um  interesse  comum para todos nós,a saúde 

e o bem-estar dos estudantes e colaboradores. Com isso todas as nossas ações  e esforços serão voltados a esse 

objetivo, e para que  tenhamos um bom e seguro retorno é essencial a colaboração funcional e efetiva de todos  

neste momento,e como  operacionalização desse fazer destacaremos as seguintes ações: 

 Manter o contato com as famílias por meio de ligações telefônicas, lives individuais, reuniões através 

das plataformas online com foco em aspectos pedagógicos e emocionais; 

 Disponibilizar o e-mail institucional e o canal de comunicação centralizado, uma Ouvidoria, para a 

escuta e atendimento de dúvidas e informações; 

 Divulgar ações da escola nas redes sociais; 

 Elaborar folders, cartilhas e vídeos informativos;  

 Promover ações educativas para os estudantes e colaboradores, ajudando-os a entender os conceitos 

básicos de prevenção e controle da doença; 

 Realizar de capacitações para trabalhadores, professores e alunos sobre forma de contagio, sintomas e 

cuidados necessários para redução da transmissão no ambiente de ensino e na comunidade; 

 Orientar as famílias para alertar a Escola no caso de diagnóstico de COVID-19 em algum familiar e 

manter os estudantes com sintomas em casa; 

 Atualizar o cadastro dos estudantes para agilidade em situações de diagnóstico de estudantes na sala de 

aula ou em caso de contingenciamento para a suspensão das aulas nas turmas com confirmação de contágio ou, 

se necessário, a interrupção das aulas presenciais em toda a Escola; 
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 Instalação de cartazes com orientações sobre higienização constante das mãos e uso obrigatório de 

máscaras e orientações sobre o contágio da COVID-19; 

 Divulgação de informes rotineiros para as famílias e a toda comunidade escolar sobre o protocolo 

sanitário adotado pela Escola;  

 Elaboração de pesquisas e formulários para levantamento do grupo de risco;  

 

DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS 

 

O retorno será por grupos, priorizando as séries finais de cada etapa e, gradualmente, inserindo as demais 

séries, de acordo com as orientações do Comitê Estadual de Combate ao  Coronavirus.  Levaremos em conta a 

segurança , modificaremos os horários de entrada, de turnos de aulas , focando na manutenção das regras de 

espaçamento e distanciamento social necessários para aumento da margem de segurança de estudantes, 

professores e colaboradores e mantendo intervalos seguros para a devida assepsia dos ambientes compartilhados 

por turmas de turnos distintos. Os setores administrativos seguirão  protocolo específico que orienta atuação de 

escritórios e setores administrativos em geral, com distanciamento e demais medidas de segurança. Outras 

atividades ofertadas pela instituição, como atendimento pelos psicólogos escolares, e outras relacionadas a áreas 

como laboratórios e cantina seguirão também em conformidade com  protocolos específicos destes setores. 

Priorizaremos o agendamento de atendimento presencial das áreas de secretaria, coordenações, tesouraria e 

diretoria, que poderá ser solicitado via aplicativo família WhatsApp, telefone  ou site. 

Quanto à lotação das salas de aula ficará limitada à capacidade, respeitando o distanciamento mínimo entre 

as cadeiras ocupadas , de 1 metro. Haverá possível rodízio semanal entre alunos, conforme número de alunos e  

realizando atividades de maneira remota e de forma paralela. 

Cada sala de aula deverá ser ocupada, preferencialmente, pelo mesmo grupo de estudantes. E 

obrigatoriamente os professores farão uso de máscaras, protetores faciais e receberão materiais individualizados 

(pincel e apagador), podendo, também, usar microfone portátil, higienizado sempre ao final de cada aula. 

Haverá regulamentação do uso dos espaços de convivência, corredores e pátio. Quanto às aulas de 

Educação Física ou práticas esportivas serão suspensas apenas no momento inicial e pouco a pouco serão  

retomadas , evitar-se-á o contato físico entre maior número de participantes e compartilhamento de objetos. Está 

suspenso o empréstimo e consulta de exemplares na biblioteca, sendo seu retorno gradual e parcial, garantindo os 

procedimentos para higienização e desinfecção dos materiais. O auditório ou salas de reuniões e parque infantil, 

permanecerão fechados até a autorização do seu retorno, podendo ser utilizados com número reduzido e com 

atividade orientada e conforme protocolo de segurança. Reorganização das carteiras com estofado envolvendo 

com plástico de modo a facilitar a sanitização e dispostas com distanciamento mínimo entre os alunos. Em salas 

de estudo, isolamento de mesas coletivas, faz-se necessário o espaçamento mínimo tanto lateralmente quanto 

frontalmente. Cada aluno deverá permanecer em sua carteira, com seu material individual, que deverá ser 

higienizado na entrada da Escola, não sendo possível haver compartilhamento de material escolar.  



 

 “Bonum semen solus huma fecunda prosperat” 

IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  EENNSSIINNOO  IINNTTEELLLLEECCTTUUSS    22002211  

 
A Escola recomenda que os alunos levem, diariamente, kit pessoal de segurança do aluno apresentado às 

famílias como PROTOCOLO DA FAMILIA. A escola apresentará ainda um estabelecimento de rotina de 

lavagem das mãos de alunos e professores e apresentará a toda a comunidade escolar o protocolo com medidas 

internas de combate ao coronavirus. 

 

PROTOCOLO  DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS DO INSTITUTO DE ENSINO INTELLECTUS: 

 

 Restrição do acesso de pessoas na Escola, com controle do limite máximo nos espaços de recepção dos 

pais e responsáveis; 

 O acompanhamento de pais e responsáveis no acesso à Escola só será permitido aos estudantes da 

Educação Infantil ( 2 a 3 anos - Maternal  e Nível I ) 

 Em relação a acompanhantes das crianças público alvo da educação especial, caso seja necessário, estes 

deverão seguir todos os protocolos de biossegurança dos demais e  restringir o contato com as demais crianças da 

mesma sala de aula do estudante que acompanha; 

 Restrição de uso de espaços coletivos como  pátio, corredores , laboratórios e biblioteca; 

 Uso obrigatório da máscara dentro do ambiente escolar por todos os seus alunos, funcionários, 

colaboradores , comunidade escolar ou outros; 

 Manter a distância de uma pessoa à outra, de acordo com as marcações no piso para evitar 

aglomerações; 

 Aferição da temperatura de todas as pessoas para entrada em dependências da Escola; 

 Aplicação de checklist sobre sinais e sintomas de preenchimento diário; 

 Desinfecção dos sapatos com a utilização dos tapetes sanitizantes; 

 Seguir a sinalização de fluxos, local de permanência dos pais e responsáveis e orientação de entradas; 

que serão diferenciadas para a Educação Infantil; 

 Recomendamos aos pais que evitem a permanência na Escola após o ingresso dos estudantes; 

 O atendimento continuará de forma remota pelo aplicativo, telefones ou outros; 

 Fechamento, por tempo indeterminado, do cafezinho; 

 Os fornecedores terão um horário específico para o atendimento; 

 Suspensão, por tempo indeterminado, de visitas e observações de profissionais externos. 

 Orientação para a substituição das máscaras em horários determinados pela coordenação e protocolo de 

saúde e prevenção; 

 Manter o distanciamento físico e os estudantes não deverão sair de sala durante os intervalos das aulas; 

 Intensificar o recolhimento do lixo nas salas de aula (nos períodos de intervalo de aulas) e nos banheiros 

(nos períodos pós-intervalo de aulas); 

 Afastar e recomendar o isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas sugestivos da 

COVID-19, orientando-a, bem como seus familiares, a realizar imediata avaliação médica, que deverá indicar à 

Escola a necessidade, ou não, do procedimento de quarentena de 14 dias, em sua residência; 
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 Afastar da atividade presencial aqueles estudantes e colaboradores que se enquadrarem nos grupos de 

risco ao novo coronavírus (COVID-19), ou sintomas equivalentes, como síndromes gripais (coriza, tosse seca, 

dor de garganta), mialgia, diarréia, cefaléia, perda parcial ou total de olfato ou paladar; 

 Definir uma “área de isolamento”, um espaço reservado para permanência de caso suspeito, caso seja 

estudante menor que necessite aguardar pelos pais/responsáveis ou qualquer outra pessoa que necessite ser 

encaminhada para casa, Unidade Básica de Saúde (UBS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou hospital 

próximo. Deve possuir espaço físico ventilado e adequado para manutenção do distanciamento social de no 

mínimo 2 metros, deve haver troca de ar com ambiente externo e estar próximo de um banheiro, evitando trânsito 

do caso suspeito por demais áreas do ambiente escolar. Esse ambiente deve ser limpo e desinfetado a cada turno 

e sempre que for utilizado; 

 Notificação às autoridades de saúde sobre a existência de casos confirmados de COVID-19 detectados 

em estudantes, docentes e demais colaboradores, imediatamente à tomada de conhecimento; 

 Sensibilizar e conscientizar os estudantes no tocante à higienização das mãos frequentemente, 

especialmente antes e após do lanche e posterior a ida ao banheiro; 

 Capacitação dos funcionários da portaria, limpeza e manutenção; 

 Instalação de tapete sanitizante pedilúvio em pontos estratégicos. 

 Utilização, sempre que possível, de áreas abertas para as aulas; 

 Suspensão de todos os eventos, comemorações ou atividades festivas que possam provocara 

aglomeração de pessoas. 

 

Com relação ao retorno das crianças da Educação Infantil necessitaremos de mobilização da escola e das 

famílias para que estas tenham segurança de que a Escola está cumprindo todos os protocolos necessários para o 

atendimento da criança no ambiente escolar. Para esse retorno está previsto um novo processo de adaptação da 

criança que, agora, está acostumada com a nova rotina dentro de casa. Nessa adaptação, vamos considerar um 

retorno com a carga horária gradativa, resgatar algumas experiências que foram vividas em casa no período de 

isolamento, registrar e socializar algumas práticas realizadas em casa. 

Precisamos considerar as especificidades das crianças pequenas para que esse processo aconteça de forma 

respeitosa. Após a adaptação, nossos esforços serão direcionados para a avaliação diagnóstica de cada criança, 

para que possamos perceber o seu desenvolvimento durante o período que realizaram as experiências em casa. 

Esse diagnóstico de observações será como fazemos sempre no início do ano letivo. Porém, neste momento, 

como já convivemos com essas crianças durante alguns meses, precisamos  comparar a criança em relação a ela 

mesma e como era o seu processo de desenvolvimento, antes do isolamento social. 

Os profissionais da Escola foram capacitados para dominar as informações sobre a transmissibilidade da 

COVID-19, para que entendam os protocolos com as novas técnicas corporais para realizar a troca das fraldas, se 

necessário,para os hábitos de higiene como lavar as mãos, limpar o nariz das crianças, inibir o compartilhamento 

de materiais, dentre outros. 
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A Escola é um espaço de interações e brincadeiras cotidianas e, embora as práticas sejam alteradas, vamos 

garantir que as crianças tenham experiências positivas. Carinho, afeto e acolhimento são ações que nortearão o 

fazer pedagógico. 

 

PROTOCOLO INTERNO PARA RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS - INTELLECTUS 

 

Para esse retorno será necessário além de cumprimento do protocolo enviado às famílias  reorganização do 

calendário escolar, seguindo as recomendações do Conselho Nacional e Conselho Estadual de Educação, com o 

cumprimento da carga horária do ano letivo, modificação obrigatória de horários de entrada e saída e 

reestruturação na modalidade de atividades pedagógicas com: 

 Implantação do Ensino Híbrido para os estudantes que retornarem, alternando as aulas presenciais com 

as aulas gravadas e ou transmitidas por plataforma digital; 

 Recomendação de  que os estudantes não permaneçam nas dependências da escola após o período de 

aulas; 

 Organização de espaços com sinalização de fluxos, local de permanência dos pais e responsáveis e 

orientação de saídas , que serão diferenciadas para a Educação Infantil; 

 Restrição de assentos nas áreas comuns da escola; 

 Realização de avaliação diagnóstica e de recuperação da aprendizagem. As pesquisas indicam que, 

mesmo com ações de ensino remoto bem estruturadas, a suspensão das aulas presenciais  criou lacunas no 

aprendizado e programas intensivos de recuperação, orientados por avaliações diagnósticas serão  estratégias 

importantes para minimizar as defasagens de aprendizagem; 

 As avaliações diagnósticas serão presenciais e deverão ocorrer para os estudantes que retornarem em 

2021; 

 Revisão do currículo proposto e  seleção dos objetivos ou marcos de aprendizagem essenciais previstos 

para o calendário escolar(Biênio  2020/2021); 

 Os professores que pertencem ao grupo de risco permanecerão com as aulas online; 

 Planejamento do currículo em 2021 para cumprir objetivos de aprendizagem não oferecidos em 2020; 

 Organização de estratégias para aulas presenciais com número reduzido de alunos. A divisão dos grupos 

será por ordem alfabética, a partir do número de alunos de cada turma, excluídos aqueles que integram o grupo 

de risco e que não fizeram a opção pelo retorno no requerimento enviado aos pais e responsáveis pelo aplicativo 

da Escola; 

 A cada semana encerra  um ciclo e  a organização das turmas será reavaliada para que possamos chegar 

progressivamente a todos os grupos formados para  freqüência às aulas presenciais  na semana; 

 O retorno às aulas presenciais acontecerá  conforme orientações enviadas às famílias em documento à 

parte, levando em consideração faixa etária , número de alunos por sala e protocolo de horários estabelecidos 

para entrada e saída de alunos na escola. 

 



 

 “Bonum semen solus huma fecunda prosperat” 

IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  EENNSSIINNOO  IINNTTEELLLLEECCTTUUSS    22002211  

 
O Instituto de Ensino Intellectus continuará desenvolvendo plano pedagógico remoto para os estudantes de 

grupo de risco ou para aqueles cujas famílias  não se sentirem seguras para frequentar o ambiente educacional de 

maneira presencial. Dessa forma o retorno às aulas presenciais continuará paralelo às aulas online, visto que 

adotaremos um sistema de aulas no modelo híbrido. Pois dependendo das condições possíveis as nossas 

atividades poderão acontecer de forma alternada entre aulas presenciais e aulas remotas, com rodízio de alunos 

ou com complemento de carga horária online. É importante acrescentar que os alunos pertencentes aos grupos de 

risco e os que optarem pelo não retorno às aulas continuarão, por força da circunstância, continuarão 

participando das aulas, realização das atividades e avaliações no sistema  remoto conforme condições oferecidas 

pela escola. 

Com relação aos horários de entrada e saída serão modificados e diferenciados no intuito de evitar 

aglomerações. A proposta será organizar entradas diferenciadas e escalonadas por grupos. Ainda assim, 

mantendo os segmentos, conforme já estabelecidos para o funcionamento: 

 

 Educação Infantil 

 Ensino Fundamental 1º ao 5º ano (Anos Iniciais); 

 Ensino Fundamental 6º ao 9º ano (Anos Finais); 

 Ensino Médio e Pré – Universitário. 

 

As aulas de Educação Física e atividades culturais  acontecerão no momento adequado respeitando o 

distanciamento e condições apresentadas no Protocolo 042/2020, de 11/12/2020. 

Quanto ao processo avaliativo segue de forma continua, contemplando diferentes instrumentos e /ou 

formas para que os estudantes aprendam de maneira significativa e em conformidade com os princípios 

pedagógicos da escola para ensino presencial e remoto. 

 

 PROTOCOLO DE LIMPEZA: 

Limpeza da área interna e externa da Escola, com desinfecção dos ambientes de acordo com a Norma 

Técnica nº 042/2020, que dispõe sobre a orientação de limpeza e desinfecção de áreas comuns para conter a 

disseminação da COVID-19; 

 Frequente desinfecção com álcool 70% ou hipoclorito de sódio 0,1 a 0,5% das superfícies expostas, 

como mesas, teclados, mouses, materiais de escritório, material escolar, brinquedos, balcões,  interruptores, etc; 

 Higienizar diariamente todas as dependências da Escola com a pulverização de álcool 70%; 

 Proceder a limpeza de carteiras (mesas e cadeiras), quadros, interruptores e maçanetas no final de cada 

turno de aulas, com solução de álcool 70%; 

 Limpeza criteriosa, com produtos devidamente homologados pelos órgãos competentes, de hora em hora 

e/ou ao final de cada turno de aula, dos espaços, dos móveis, das portas, das janelas, das mesas, das cadeiras, dos 

banheiros, dos filtros de ar-condicionados, entre outros, em todo ambiente escolar; 
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 Limpar pequenos objetos com solução de hipoclorito de sódio a 0,5% e superfícies com álcool  70%. 

 Higienização constante dos banheiros com hipoclorito de sódio a 1%, na diluição de 500ml do produto 

para 500ml de água; 

 Os serviços, obras e manutenções serão realizadas em dias e horários em que a Escola esteja fechada ao 

público e a quantidade de prestadores de serviço será limitada, a fim de evitar uma grande circulação de pessoas; 

 Disponibilização de lixeiras com tampas e pedal nos ambientes. O descarte de resíduos será feito em 

sacos duplos com até 2/3 da sua capacidade, devidamente lacrados; 

 Reforçar a orientação de uso e a prática de substituição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

de professores e demais colaboradores; 

 Checar o funcionamento e repor os insumos de todos os dispensers de álcool, lavatórios e banheiros; 

 No final de semana, todo o ambiente escolar será lavado com água e sabão, e posteriormente, aplicado 

com o atomizador solução de quaternário de amônio e peróxido de hidrogênio. 

 Manter sempre disponível o quadro atualizado com os horários em que ocorrerão a limpeza, 

higienização e/ou sanitização dos ambientes da Escola. 

 

 AÇÕES PRIMORDIAIS PARA O RETORNO: 

  Treinamento de equipes para medidas de combate e prevenção contra o  coronavírus (COVID – 19); 

 Distribuição de equipamentos de proteção individual para os colaboradores conforme a função exercida 

na escola; 

 Higienização periódica dos ambientes e equipamentos como maçanetas, interruptores, bancos dos 

corredores, bebedouros, entre outros; 

 Instalação de dispensores de álcool em gel nas áreas comuns de circulação; 

 Aquisição de tapetes sanitizantes para higienização dos calçados; 

 Construção de sinalização adequada conforme orientações sobre distanciamento e as devidas medidas de 

proteção; 

 Realização de campanha educativa referente às medidas de combate e prevenção ao coronavirus 

(COVID-19); 

 Construção de momentos educativos durante as aulas, sejam elas online (virtuais) ou presenciais para os 

estudantes, sobre os cuidados necessários e sobre os novos hábitos de higiene a serem  adotados por todos nós, 

seja dentro da escola, seja fora do ambiente escolar. 

Entendemos que além das ações acima será necessário ao quadro docente,direção,coordenações 

pedagógicas e psicólogas um olhar cuidadoso e primordial às ações de: 

 Acolher e facilitar a adaptação ao contexto pós-pandemia, com atividades que permitam a expressão de 

sentimentos, emoções e relatos das experiências vividas durante o período de isolamento social, elaboradas de 

acordo com a faixa etária dos estudantes; 
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 Desenvolver com os estudantes novas formas de comunicação, interação e demonstração de afeto, 

cuidados consigo e com o outro, sem desrespeitar as novas regras de convivência na escola e sem discriminar os 

estudantes com sorologia positiva para o COVID-19 ou qualquer outra condição; 

 Realizar intervenções para o desenvolvimento da autoestima, com atividades que favoreçam a 

construção sadia da própria imagem e a importância da participação coletiva; 

 Fortalecer o sentimento de otimismo, trabalhando o foco no presente, na gratidão, no pensamento a 

longo prazo e no gerenciamento de expectativas; 

 Desenvolver a empatia e a comunicação não-violenta nas interações sociais; 

 Fomentar atitudes positivas e resilientes por meio da análise crítica da realidade individual e coletiva; 

 Focar no que os jovens têm a possibilidade de controlar dentro de sua realidade, enfatizando a 

disponibilidade de lidar com o sofrimento, lutas e dificuldades; 

 Proporcionar momentos de escuta e acolhimento de angústias, identificando vulnerabilidades e 

encaminhando para acompanhamento externo, se for o caso; 

 Ofertar momentos de relaxamento e meditação; 

 Promover formação para os colaboradores sobre a importância do acolhimento das crianças e 

adolescentes frente ao novo cenário educacional; 

 Proporcionar momentos de psicoeducação sobre o uso de EPIs e manutenção do distanciamento nas 

interações; 

 Coordenar lives e webinários com temas referentes à saúde mental e desenvolvimento das habilidades 

socioemocionais, para familiares e colaboradores da Escola. 

 

 ORIENTAÇÕES PARA ALUNOS E COLABORADORES: 

Antes de sair de casa: 

 Higienizar os materiais a serem levados para escola; 

 Evitar ir ao colégio caso apresente sintomas gripais ou mal-estar, até que se descarte contaminação. 

Ao chegar ao colégio: 

 Fazer uso obrigatório de máscara; 

 Evitar uso de acessórios; 

 Manter distanciamento social; 

Antes de entrar em sala: 

 Permitir e aceitar ações da equipe de recepção; 

 Aferir temperatura. Ao ser identificada temperatura elevada, febre, os responsáveis deverão providenciar 

o retorno imediato do estudante para casa; 

 Realizar obrigatoriamente assepsia dos sapatos em tapetes sanitizantes; 

 Realizar higienização das mãos com álcool em gel 70°; 
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 Permitir higienização das mochilas, bolsas etc.; 

 Ao adentrar o espaço escolar , alunos e professores, devem dirigir-se diretamente para sala de aula. 

Dentro da sala de aula: 

 Professores e alunos devem respeitar o distanciamento social; 

 A organização de mesas e cadeiras deve respeitar o distanciamento estabelecido no decreto Nº 19.428,de 

08 de janeiro 2021; 

 No retorno, troca de sala ou saída temporária, deverá ser feita assepsia das mãos; 

 A prática de cumprimentos como abraços, beijos e apertos de mãos deve ser evitada; 

Portas e janelas devem permanecer abertas, mantendo assim o ambiente arejado; 

 Evite-se, sempre  que possível, o toque em maçanetas e fechaduras. 

Intervalo: 

 Durante o intervalo evitem-se aglomerações. Acontecerão momentos de interações planejadas e 

acompanhadas; 

 Quando autorizada a compra de lanche , deve-se  respeitar  o espaço demarcado   na fila para compra ou 

retirada do lanche no espaço da cantina; 

 Quanto ao uso da máscara, deve ser mantido, podendo tirar apenas durante o lanche. 

 

 QUANTO AOS CUIDADOS INDIVIDUAIS PARA TODA A COMUNIDADE ESCOLAR: 

 Trocar a máscara a cada 3 horas; 

 Higienizar periodicamente as mãos; 

 Fazer uso de garrafas individuais para o consumo de água, evitando assim o contato direto da boca com 

as torneiras dos bebedouros; 

 Evitar uso de adornos (brincos, anéis, pulseiras e colares); 

 Não compartilhar objetos; 

 Limpar com frequência as superfícies e os equipamentos de contato: celular, computador, mouse, 

bancadas, telefones, entre outros. 

 

ORIENTAÇÕES PARA PAIS OU RESPONSÁVEIS 

 

 As famílias deverão conhecer o Termo de Adesão ao Plano de Retorno (disponível para conhecimento 

no final do documento) e deverá ser assinado no ato da matrícula juntamente com o contrato de prestação de 

serviços; 

 Não será permitido, inicialmente, acesso ao interior da escola, exceto na Educação Infantil, Maternal e 

Nível I, diante de necessidade de adaptação ou  readaptação; 

 Realizar agendamento pelos canais de comunicação da escola diante da necessidade de atendimento 

administrativo – Direção ou Coordenação Pedagógica; 

 Em caso de irmãos em idades diferentes, o mais novo poderá receber acompanhamento do mais velho; 
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 Com o retorno a casa, os responsáveis devem realizar a troca de roupa e evitar locomoção do aluno com 

uniforme em outros locais; 

 Caso algum familiar apresente sintomas de COVID-19, comunicar imediatamente à escola; 

 Famílias que realizarem viagem para locais de grande risco devem comunicar a escola; 

Respeitar e cumprir o protocolo da família enviado para todos no CADES. 

 

PROTOCOLO DA FAMÍLIA INTELLECTUS: 

 Cada aluno deverá trazer, obrigatoriamente, um kit contendo álcool gel e três máscaras de cores 

diferentes (podendo ser definidas em reunião por azul, preta e branca. Isso ajudará a equipe responsável para 

monitorar a troca de mascaras), que devem  ser trocadas num intervalo de até três horas ou se estiverem sujas ou 

rasgadas; 

 As máscaras não cirúrgicas devem ter, idealmente, no mínimo, três camadas de tecido, seguindo as 

recomendações da OMS, disponível em: 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6194:opas-disponibiliza-em-

portugues-novo-guia-da-oms-sobre-mascaras-cirurgicas-e-de-tecido&Itemid=812] 

 Cada estudante deverá trazer embalagens, tais como sacos plásticos, para acondicionar as máscaras não 

descartáveis usadas; 

 Cada aluno também poderá trazer uma face shield ou óculos de proteção; 

 Cada aluno deverá trazer sua própria garrafa de água, utilizando os bebedouros comuns apenas para 

encher essas garrafas novamente; 

 Os alunos com alguns sintomas sugestivos da covid, como: coriza, febre, tosse seca, fadiga, diarreia, 

conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou de olfato, dor de garganta, dor muscular, naúsea ou vômito, dor 

no peito ou falta de ar nas últimas 24h, serão orientados a procurar um médico e só voltarão às aulas presenciais 

após a avaliação médica; 

 Recomenda-se que os estudantes tragam os lanches de casa, devidamente armazenados, ( após 

autorizado trabalho na cantina ,para aqueles que optarem por comprar o lanche na cantina da escola, os lanches 

serão entregues em kits individualizados e pedidos no dia anterior ) 

 Evitar que o estudante use acessórios, como brincos, pulseiras, relógios, anéis e no caso de cabelos 

compridos recomendamos , embora não necessariamente, mantê-los presos; 

 Organizar o material escolar com o estritamente necessário, principalmente na organização do estojo; 

devem orientar as crianças e jovens quanto à importância do uso das máscaras, do distanciamento físico, dos 

protocolos da escola e regras de higiene, especialmente orientar que não emprestem ou usem máscaras de outras 

pessoas. 

 Atualizar os contatos de emergência; 

 Avisar a escola, imediatamente,em caso de contato com alguém com diagnóstico de  suspeita  de 

contágio ou confirmação do diagnóstico de covid-19; 

 Higienização das mãos e objetos antes de sair de casa. 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6194:opas-disponibiliza-em-portugues-novo-guia-da-oms-sobre-mascaras-cirurgicas-e-de-tecido&Itemid=812
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6194:opas-disponibiliza-em-portugues-novo-guia-da-oms-sobre-mascaras-cirurgicas-e-de-tecido&Itemid=812
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PROCEDIMENTOS ESTRUTURAIS 

 

 Cumprimento das exigências do Governo Estadual, das Secretarias de Educação e Conselhos de 

Educação para retorno às atividades presenciais;  

 Orientação por meio de alertas e cartazes a trabalhadores, alunos, pais/responsáveis e visitantes, em 

linguagem acessível, sobre os seguintes temas: 

 Exigência do uso de máscaras; 

 Informações sobre medidas preventivas contra o novo coronavírus; 

 Proibição de adentrar no ambiente escolar com sintomas característicos de síndrome gripal.  

 Readequação dos espaços físicos a fim de favorecer o arejamento e ventilação destes espaços, bem 

como a circulação social na instituição com distanciamento entre as pessoas, mantendo todos os ambientes com 

ventilação natural com portas e janelas abertas; 

 Reorganização dos ambientes internos, de modo que cada estudante mantenha um distanciamento 

mínimo estabelecido  diante dos colegas; 

 Demarcação dos espaços físicos com adesivos para ajudar aos alunos, funcionários e colaboradores a 

respeitarem as regras do distanciamento social; 

 Aquisição de totens para a disponibilização de álcool em gel a 70% em todos os espaços físicos, 

especialmente nos corredores, banheiros, na entrada e saída da escola e outros pontos estratégicos; 

 Instalação de proteção por meio de barreiras acrílicas e/ou protetores faciais para secretários, porteiros e 

demais colaboradores, cujo posto de trabalho está na linha de frente de atendimento; 

 Reforma e ampliação das janelas do prédio para fluxo de ar nas salas de aula com medidas de promoção 

do arejamento e ventilação das mesmas; 

 Aquisição de máscaras e face shields para todos os colaboradores da escola (professores e demais 

funcionários), incluindo também o vestuário para os profissionais de limpeza e manutenção da escola; 

 Instalação de tapetes sanitizantes pedilúvio para pontos estratégicos; 

 Disponibilização de acesso fácil a lavatórios e pias com água, sabonete líquido, papel toalha e lixeira 

com tampa acionada por pedal; 

 Isolamento dos bebedouros, mantendo apenas as torneiras para encher as garrafas; 

 Aquisições de termômetros para constante verificação de temperatura; 

 Demarcações do ambiente da Escola, que será dividido em três áreas: área vermelha, apenas uma pessoa 

por vez, área verde, destinada ao acesso dos alunos, pais e funcionários,e área amarela, restrito ao acesso de 

alunos e funcionários; 

 Manutenção e limpeza periódica dos componentes do sistema de climatização; 

 Definição de área de isolamento para encaminhamento de casos suspeitos; 

 Reorganização dos espaços de área comum, obedecendo ao distanciamento necessário entre as pessoas; 



 

 “Bonum semen solus huma fecunda prosperat” 

IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  EENNSSIINNOO  IINNTTEELLLLEECCTTUUSS    22002211  

 
 Elaboração de Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMCO), com respectivo responsável 

técnico, bem como elaboração de procedimentos e rotinas de manutenção para condicionadores de ar. 

 

EM CASO DE SUSPEITA DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS 

 

 É necessário que a comunidade escolar, alunos, pais/responsáveis e colaboradores tenham sempre 

diálogo aberto com a Instituição informando prontamente sobre a condução de saúde; 

 Diante de suspeita ou confirmação da doença entre familiares, estudantes ou profissionais a direção 

da escola precisa ser avisada imediatamente, a fim de que se cumpram os encaminhamentos necessários e 

presentes nos decretos estadual e municipal; 

 Estudantes ou colaboradores ao apresentarem febre, sintomas respiratórios (coriza, dor de garganta, 

tosse ou dificuldade para respirar), mialgia ou diarreia, necessariamente, devem ser afastados de suas atividades 

no colégio; 

 Diante da confirmação do diagnóstico de COVID-19, a escola procederá ao imediato  afastamento do 

acometido a fim de cumprimento de quarentena. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante esta experiência de Pandemia percebemos que muitas de nossas vivências poderiam ser mudadas, 

inclusive nossa forma de ensinar e aprender, porém permanece inalterada a defesa da vida e o entendimento de 

que precisamos uns dos outros e principalmente da crença em um Ser superior. Entreguemos a Deus, portanto, o 

desejo de um ano abençoado para todos, nos mais diferentes aspectos. A educação nos acompanha ao longo da 

vida, em uma jornada de conhecimento, desafios, alegrias e descobertas. E essa caminhada de construção do 

projeto de vida do seu(s) filho(s) não pode ser interrompida. Por isso, em meio a todo o cenário de dificuldades o 

Instituto de Ensino Intellectus se reinventa e se transforma na sala de aula em inovação, e agora  implementando 

para 2021 o Ensino Híbrido, conforme a necessidade do momento e de acordo com as determinações das 

autoridades competentes. Investimos em segurança, tecnologia, equipamentos de proteção, formação de 

colaboradores e adequação dos nossos ambientes para educar nossos estudantes, seja no regime presencial, 

online ou híbrido. 

Nesta proposta apresentamos os cuidados que estamos empreendendo para estarmos todos juntos ,com 

segurança, em nossa Escola. Sabemos que será um retorno bem diferente de como estávamos acostumados, sem 

abraços na chegada e sem as brincadeiras de antes nos recreios, mas voltaremos a conviver com os olhares 

afetuosos em que conseguirão transbordar o sorriso que as máscaras escondem. 

Vale enfatizar que as informações apresentadas neste plano resultam de leituras e consultas às orientações 

dos Órgãos Estadual e Federal competentes, Secretarias de Saúde Estudual e Municipal, Ministério da Saúde e 

ANVISA. O mesmo é flexível e poderá apresentar alterações e/ou complementações em novo documento, caso 

aconteçam orientações e/ou mudanças do cenário pandêmico. 
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Externamos aqui a nossa enorme gratidão a cada família que se doou, se esforçou para nos ajudar a 

compartilhar saberes em 2020 ou durante o isolamento social. E agora, estamos diante de um novo desafio e 

juntos seremos capazes de abraçá-los e dar a eles uma nova cor, cada um fazendo a sua parte, e fazendo o melhor 

que cada um pode fazer, da melhor forma possível. Porque virtual ou presencial estivemos sempre juntos, 

conectados, nutrindo nossos vínculos. E assim poderemos continuar fazendo, cada vez mais e melhor, com todo 

cuidado, responsabilidade e empatia coletiva. Somente com ideais e ações entrelaçadas poderemos fazer um 

pacto pela saúde, compreendendo que somos plurais, diversos e ao mesmo tempo singulares. 

 

Diante de atualização ou modificação deste documento as famílias receberão boletim de atualização. 

 

 

 

Paz e Bem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria das Graças Brito Oliveira 
Diretora  Administrativo- pedagógica 

AUT. PORT.  Nº 050/2020 

CPF 239.280.693-49 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OBSERVAÇÂO:Grupo de Risco 1 

 Idade igual ou superior a 60 anos; Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica); Pneumopatias graves ou 

descompensados (asma moderada/grave, DPOC); Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); Diabetes mellitus, conforme juízo 

clínico; Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; Gestação e Puerperio; Pessoas com deficiências e cognitivas físicas; 

Estados de imunocomprometimento, devido ao uso de medicamentos ou doenças, incluindo os portadores de HIV/Aids e neoplasias; Doenças 

neurológicas.de acordo com o Ministério da Saúde). 

Fonte:PE nº42/2020 – Conselho Estadual de Educação 
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ANEXO 01 

 

TERMO DE ADESÃO AO PLANO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

Eu,______________________________________________portador(a) CPF nº ________________pai/mãe ou 

responsável pelo estudante _________________________________________________________matriculado(a) 

no __________  do(a) _____________________________________ 

 

DECLARO QUE: 

 Estou ciente sobre os protocolos de segurança necessários e presentes no Plano de Retorno às aulas e/ou 

atividades presenciais durante a pandemia de COVID-19; 

 O estudante matriculado nesta instituição de ensino não apresentou nos últimos  14 (quartoze) dias nenhum 

dos sintomas de contaminação, tais como febre, tosse ou qualquer diagnóstico de infecção pelo COVID-19; 

 Entrarei em contato com a instituição de ensino caso o(a) estudante apresente quaisquer dos sintomas 

causados pela infecção do COVID-19; 

 O estudante está ciente de que necessita usar constantemente a máscara de tecido assim como realizar a 

correta higienização das mãos por meio de lavagem com água e sabão e por uso de álcool em gel, bem como 

REPEITAR TODAS AS DIRETRIZES CONSTANTES NO PROTOCOLO DE SEGURANÇA DE RETORNO 

ÀS AULAS; 

 Caso o estudante seja contaminado com  COVID-19, todos os membros da família deverão ficar em 

isolamento; 

 O estudante, mesmo retornando ao modelo presencial, necessita continuar a realizar as atividades online, nos 

dias de revezamento em que o estudante estiver nas atividades remotas. 

 

 

Campo Maior, _____ de __________ de 20___. 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

 

Maria das Graças Brito Oliveira 
Diretora Administrativo –  Pedagógica 

Aut. Portaria Nº 050/2020 

CPF 239.280.693-49 
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ANEXO 02 

 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) recomenda aos sistemas de ensino de todo o país a flexibilização 

do controle de frequência escolar no retorno às aulas presenciais e a garantia aos pais para decidir sobre a volta 

dos filhos à escola bem como o  PACTO PELA RETOMADA ORGANIZADA COVID-19 – PRO PIAUÍ  , 

PROTOCOLO ESPECÍFICO Nº 042/2020 ,ORIENTAÇÕES PARA EDUCAÇÃO: MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO E CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO DO SARS-CoV-2 (COVID-19) (Protocolo Específico 

republicado com alterações em 11/12/2020, com vigência a partir do ano letivo de 2021 – versão 2)determina 

que para o ano letivo 2021 as instituições de ensino retornem presencialmente a partir de janeiro de 2021, mas 

devem obrigatoriamente manter o Sistema Híbrido (aulas presenciais e aulas remotas),podendo apresentar  carga 

horária reduzida no presencial e complementação da carga horária por meios virtuais, além da disponibilização 

de todo conteúdo em aulas remotas gravadas para alunos do grupo de risco* e para aqueles cujas famílias  não se 

sentirem seguras para retorno 100% presencial. 

Além disse os pais ou responsáveis legais pelos alunos, no retorno das aulas presenciais 2021, devem  

firmar o TERMO DE COMPROMISSO DE CONTENÇÃO DA COVID-19, com principais orientações para 

evitar a disseminação da doença no ambiente escolar e optar pela proposta que considerar pertinente. 

 

 

MARQUE APRENAS UMA OPÇÃO 

 

(     ) Aceito que o estudante assista às aulas e/ou participe das atividades sugeridas pela escola, conforme 

plano de retorno às atividades presenciais. 

(    ) Considero assertivas as observações apresentadas no plano de retorno às atividades presenciais, porém 

não me sinto seguro(a) para retorno. O estudante continuará no processo exclusivamente remoto. 

 

 

Campo Maior, _____ de __________ de 20___. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

 

 

Maria das Graças Brito Oliveira 
Diretora Administrativo –  Pedagógica 

Aut. Portaria Nº 050/2020 

CPF 239.280.693-49 

 


