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APRESENTAÇÃO

Desde o início da pandemia, o possível retorno às aulas presenciais, e
principalmente os protocolos sanitários e pedagógicos, exigiram de toda a equipe, muitos
estudos e análise para um planejamento adequado à nossa realidade.
Para tanto, protocolos de outros países, além dos órgãos oficiais como OMS –
Organização Mundial da Saúde, Instituto Fiocruz, UNICEF – Fundo das Nações Unidas da
Infância, Protocolos do Plano São Paulo e de tantas outras instituições educacionais, foram
lidos, comparados, associados às ações de várias instituições, para a redação dos
protocolos da Secretaria Municipal de Educação do nosso município.
A cada Plano São Paulo, tudo foi revisado e adequado por muitas mãos da equipe
técnica da Secretaria da Educação e da Secretaria da Saúde, integradas ao Governo
Municipal, com comprometimento e objetivando um retorno seguro e confiante para toda
comunidade escolar.
Sendo assim, esta é a versão que utilizaremos em todas as unidades escolares de
nossa governança, tendo a confiança de que todos os cuidados estão aqui estabelecidos
para que possamos retomar a oferta de ensino presencial para 100% dos alunos que
desejarem retornar.
Este documento trata da adequação dos protocolos de retorno para atendimento de
100% dos alunos que desejarem retornar às aulas presenciais.

MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação de Jacareí
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PROTOCOLO SANITÁRIO
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE
ENTRADA E CUIDADOS NA SALA DE AULA:


Recomenda-se a entrada dos alunos em horários escalonados, conforme

organização de cada unidade escolar.


Demarcação do piso nas áreas internas e externas, onde for necessário, sinalizando

o espaço de distanciamento de 1,0m (um metro), garantindo assim o afastamento seguro
entre as pessoas.


O Tapete Higienizador será usado por funcionários, alunos e visitantes na entrada da

Unidade Escolar para higienização de calçados e rodinhas das mochilas


Uso obrigatório de máscaras a partir de 3 anos de idade.



Uso não permitido de máscara até 2 anos de idade.



Disponibilizar álcool 70º gel ou borrifador álcool 70º líquido.



Minimizar a quantidade de pessoas circulando na escola. Os alunos deverão ser

acompanhados por apenas um responsável, que deverá levar a criança até a sala de
referência.


Aferir a temperatura de todos que adentrarem a unidade escolar (professores,

educadores, funcionários, alunos, responsáveis e demais pessoas), com termômetro
digital de testa (que não necessita de contato com a pele). Quando a temperatura for
superior a 37,5ºC, avaliar o caso, se este for o único sintoma e se for gerar
aglomeração para esperar a temperatura baixar, deixar a criança entrar e medir
novamente depois de um tempo.


Recomenda-se que Professores e Educadores façam uso de avental.



Os alunos, educadores e professores deverão higienizar frequentemente suas mãos.



A família não deverá enviar o aluno com qualquer sintoma (febre, tosse, nariz

escorrendo, espirro, dor de garganta, dor de cabeça, dor na barriga, vômito, diarreia etc.).
Caso o aluno apresente algum sintoma na escola, será encaminhado a uma sala com um
adulto para aguardar a família, que será chamada imediatamente, devendo trocar a máscara
por uma máscara cirúrgica. O aluno só retornará para a escola com atestado médico/
declaração autorizando o seu retorno.
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Armazenar preferencialmente as mochilas do lado de fora da sala de aula e com

distanciamento.


Suspender a prática de levar objetos de casa para a escola e da escola para casa.



Suspender o dia do brinquedo, a sacolinha de leitura e outros.



Cada funcionário e cada aluno deverá trazer a sua garrafa/mamadeira de água e

identificá-la com nome. O uso do bebedouro será somente para abastecer as garrafas/copos.


Cestos de lixo com pedal e tampa nos espaços escolares.



Os colchonetes e/ou caminhas deverão ser higienizados com álcool 70º antes do uso

das crianças.


Os berços e as caminhas deverão ser identificados com nome dos bebês,

recomenda-se que mantenha a distância de 1,0m (um metro) para repouso.
HORA DO BRINCAR:


Retirar o excesso de brinquedos de todas as salas para facilitar a higienização e os

espaços para o brincar.


Suspender o uso dos brinquedos como flautas, apitos, canudos, mordedores,

evitando que as crianças levem até a boca.


Dar preferência aos brinquedos/ jogos/ materiais de fácil higienização.



Todos os materiais devem ser de uso individual.



Suspender as propostas com uso de fantasias e outros tecidos que demandam a

lavagem imediata.


Evitar o uso de materiais que não podem ser higienizados, como, por exemplo,

massinhas, ou destinar o uso individual destes recursos.


Sempre que possível optar por brinquedos descartáveis (papel, papelão, folhas

árvores etc.).


Planejar e organizar atividades ao ar livre sempre que possível, com grupos reduzidos

e distanciamento entre as crianças.


O play e o parquinho deverão ser higienizados com álcool 70º antes de cada uso.

AÇÕES DE PREVENÇÃO:


Promover em pequenos grupos, com distanciamento, conversas ou outras estratégias

educativas, que incluam os cuidados com o corpo, prevenção de doenças, uso correto da
máscara, uso do álcool 70°, higiene das mãos e do nariz e outros.
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Orientar e supervisionar a utilização adequada do álcool 70º pelas crianças pequenas.



Reforçar a necessidade de não abraçar o amigo neste momento e não compartilhar

materiais.


Intensificar a lavagem de mãos várias vezes ao dia, como propostas de cuidar e

educar as crianças.


Higienizar a sala de referência das crianças antes do uso de cada turma, utilizando

álcool 70º nas superfícies de toque das mãos.


Para os bebês, a família deverá enviar sacola plástica para colocar a roupa suja da

criança dentro da mochila.


O Transporte Escolar seguirá a orientação e protocolo determinado pela

Secretaria de Mobilidade Urbana e Vigilância Sanitária, devendo: os alunos e
funcionários fazer uso de máscaras (descartável ou de tecido) no transporte escolar
e/ou público durante todo o percurso de casa até a escola e vice-versa; orientar os
alunos para evitar tocar nas superfícies como outros bancos, portas, janelas e demais
partes dos veículos do transporte escolar; disponibilizar álcool em gel 70º na entrada
do veículo para que os alunos possam higienizar as mãos; realizar a limpeza periódica
dos veículos do transporte escolar entre uma viagem e outra, especialmente das
superfícies comumente tocadas pelas pessoas; manter as janelas do transporte
escolar abertas, favorecendo a circulação de ar.


Cantinhos de leitura e excessos de enfeites, principalmente os que não podem ser

higienizados, deverão ser retirados das salas. Os móbiles que são fixos, em lugares altos,
poderão permanecer.


As janelas e portas devem permanecer abertas durante todo o período, garantindo a

ventilação.


Intensificar a higienização das superfícies de toque (maçanetas, interruptores,

puxadores e outros) do espaço escolar.


Os educadores e funcionários deverão fazer uso de luvas descartáveis,

máscara, protetor facial (face shield), manter os cabelos presos e as unhas curtas,
durante as trocas de fralda.


Proibido trocar bebês dentro da sala de aula. Após cada troca, os trocadores e cuba

de banho deverão ser higienizados com álcool 70º líquido ou solução sanificante.


Após a troca a higienização das mãos da criança e do funcionário se faz necessária.
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REFEITÓRIO:


Nos refeitórios sinalizar o espaço de distanciamento de 1,0m (um metro),

garantindo assim o afastamento seguro entre as pessoas.

1,0 m

1,0 m


Após cada refeição, a equipe da limpeza deverá fazer a higienização de todo o

espaço.


O autosserviço (self-service) está temporariamente interrompido.



O cadeirão deverá ser higienizado antes e depois de cada utilização. Os bebês

maiores deverão comer na mesa individualmente, com a ajuda do educador.


Os babadores são de utilização individual e deverão ser lavados após cada utilização.



Fazer uso de papel toalha descartável na higienização dos alunos durante as

refeições.


Toda a equipe de cozinha deverá seguir os protocolos de higiene e prevenção,

fazendo uso dos equipamentos de proteção e realizando a limpeza e o manuseio cuidadoso
dos alimentos, materiais e espaços.

EDUCAÇÃO INFANTIL – EMEI E EMEIF
ENTRADA E CUIDADOS NA SALA DE AULA:


Recomenda-se a entrada dos alunos em horários escalonados, conforme

organização de cada unidade escolar.
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Demarcação do piso nas áreas internas e externas, onde for necessário, sinalizando

o espaço de distanciamento de 1,0m (um metro), garantindo assim o afastamento seguro
entre as pessoas.


O Tapete Higienizador será usado por funcionários, alunos e visitantes na entrada da

Unidade Escolar para higienização de calçados e rodinhas das mochilas


Uso obrigatório de máscaras.



Disponibilizar álcool 70º gel ou borrifador álcool 70º líquido.



Minimizar a quantidade de pessoas circulando na escola. Os alunos deverão ser

acompanhados por apenas um responsável, que deverá levar a criança até a sala de
referência.


Aferir a temperatura de todos que adentrarem a unidade escolar (professores,

educadores, funcionários, alunos, responsáveis e demais pessoas), com termômetro
digital de testa (que não necessita de contato com a pele). Quando a temperatura for
superior a 37,5ºC, avaliar o caso, se este for o único sintoma e se for gerar
aglomeração para esperar a temperatura baixar, deixar a criança entrar e medir
novamente depois de um tempo.


Os alunos, educadores e professores deverão higienizar frequentemente suas mãos.



A família não deverá enviar o aluno com qualquer sintoma (febre, tosse, nariz

escorrendo, espirro, dor de garganta, dor de cabeça, dor na barriga, vômito, diarreia etc.).
Caso o aluno apresente algum sintoma na escola, será encaminhado a uma sala com um
adulto para aguardar a família, que será chamada imediatamente, devendo trocar a máscara
por uma máscara cirúrgica. O aluno só retornará para a escola com atestado médico/
declaração autorizando o seu retorno.


Armazenar preferencialmente as mochilas do lado de fora da sala de aula e com

distanciamento.


Manter o distanciamento máximo entre as carteiras e mesas dos alunos.
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Suspender a prática de levar objetos de casa para a escola e da escola para casa.



Suspender o dia do brinquedo, a sacolinha de leitura e outros.



Cada funcionário e cada aluno deverá trazer a sua garrafa de água e identificá-la com

nome. O uso do bebedouro será somente para abastecer as garrafas/copos.
HORA DO BRINCAR:


Retirar o excesso de brinquedos de todas as salas para facilitar a higienização e os

espaços para o brincar.


Suspender o uso dos brinquedos como flautas, apitos, canudos evitando que as

crianças levem até a boca.


Dar preferência aos brinquedos/ jogos/ materiais de fácil higienização.



Sempre que possível optar por brinquedos descartáveis (papel, papelão, folhas

árvores etc.).


Evitar o uso de materiais que não podem ser higienizados, como por exemplo

massinhas, ou destinar o uso individual destes recursos.


Todos os materiais devem ser de uso individual.



Suspender as propostas com uso de fantasias e outros tecidos que demandam a

lavagem imediata.


Planejar e organizar atividades ao ar livre, sempre que possível, com grupos

reduzidos e distanciamento entre as crianças.


O play e o parquinho deverão ser higienizados com álcool 70º antes de cada uso.

AÇÕES DE PREVENÇÃO:


Promover em pequenos grupos, com distanciamento, conversas ou outras estratégias

educativas que incluam os cuidados com o corpo, prevenção de doenças, uso correto da
máscara, uso do álcool 70º, higiene das mãos e do nariz e outros.
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Orientar e supervisionar a utilização adequada do álcool 70º pelos alunos.



Reforçar a necessidade de não abraçar o amigo neste momento e não compartilhar

materiais.


Intensificar a lavagem de mãos várias vezes ao dia, como propostas de cuidar e

educar as crianças.


Higienizar a sala de referência das crianças antes do uso de cada turma utilizando

álcool 70º nas superfícies de toque das mãos.


O Transporte Escolar seguirá a orientação e protocolo determinado pela

Secretaria de Mobilidade Urbana e Vigilância Sanitária, devendo: os alunos e
funcionários fazer uso de máscaras (descartável ou de tecido) no transporte escolar
e/ou público durante todo o percurso de casa até a escola e vice-versa; orientar os
alunos para evitar tocar nas superfícies como outros bancos, portas, janelas e demais
partes dos veículos do transporte escolar; disponibilizar álcool em gel 70º na entrada
do veículo para que os alunos possam higienizar as mãos; realizar a limpeza periódica
dos veículos do transporte escolar entre uma viagem e outra, especialmente das
superfícies comumente tocadas pelas pessoas; manter as janelas do transporte
escolar abertas, favorecendo a circulação de ar.


Cantinhos de leitura e excessos de enfeites, que não podem ser higienizados,

deverão ser retirados das salas.


As janelas e portas devem permanecer abertas durante todo o período, garantindo a

ventilação.


Intensificar a higienização das superfícies de toque (maçanetas, interruptores,

puxadores e outros) do espaço escolar.


Cestos de lixo com pedal e tampa nos espaços escolares.

REFEITÓRIO:


Nos refeitórios sinalizar o espaço de distanciamento de 1m (um metro),

garantindo assim o afastamento seguro entre as pessoas.

11



Após cada refeição, a equipe da limpeza deverá fazer a higienização de todo o

espaço.


O autosserviço (self-service) está temporariamente interrompido.



Fazer uso de papel toalha descartável na higienização dos alunos durante as

refeições.


Toda a equipe de cozinha deverá seguir os protocolos de higiene e prevenção,

fazendo uso dos equipamentos de proteção e realizando a limpeza e o manuseio cuidadoso
dos alimentos, materiais e espaços.

ENSINO FUNDAMENTAL – EMEF
ENTRADA E CUIDADOS NA SALA DE AULA:


Recomenda-se a entrada dos alunos em horários escalonados, conforme

organização de cada unidade escolar.


Demarcação do piso nas áreas internas e externas, onde for necessário, sinalizando

o espaço de distanciamento de 1,0m (um metro), garantindo assim o afastamento seguro
entre as pessoas.


O Tapete Higienizador será usado por funcionários, alunos e visitantes na entrada da

Unidade Escolar para higienização de calçados e rodinhas das mochilas


Uso obrigatório de máscaras.



Disponibilizar álcool 70º gel ou borrifador álcool 70º líquido.
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Minimizar a quantidade de pessoas circulando na escola. Os alunos deverão ser

acompanhados por apenas um responsável, que deverá levar a criança até a sala de
referência.


Aferir a temperatura de todos que adentrarem a unidade escolar (professores,

educadores, funcionários, alunos, responsáveis e demais pessoas), com termômetro
digital de testa (que não necessita de contato com a pele). Quando a temperatura for
superior a 37,5ºC, avaliar o caso, se este for o único sintoma e se for gerar
aglomeração para esperar a temperatura baixar, deixar a criança entrar e medir
novamente depois de um tempo.


Os alunos, educadores e professores deverão higienizar frequentemente suas mãos.



A família não deverá enviar o aluno com qualquer sintoma (febre, tosse, nariz

escorrendo, espirro, dor de garganta, dor de cabeça, dor na barriga, vômito, diarreia etc.).
Caso o aluno apresente algum sintoma na escola, será encaminhado a uma sala com um
adulto para aguardar a família, que será chamada imediatamente, devendo trocar a máscara
por uma máscara cirúrgica. O aluno só retornará para a escola com atestado médico/
declaração autorizando o seu retorno.


Armazenar preferencialmente as mochilas do lado de fora da sala de aula e com

distanciamento.


Manter o distanciamento máximo entre as carteiras e mesas dos alunos.



Suspender a prática de levar objetos de casa para a escola e da escola para casa.



Suspender o dia do brinquedo, a sacolinha de leitura e outros.



Cada funcionário e cada aluno deverá trazer a sua garrafa de água e identificá-la com

nome. O uso do bebedouro será somente para abastecer as garrafas/copos.
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ATIVIDADES:


Retirar o excesso de brinquedos de todas as salas para facilitar a higienização e os

espaços para o brincar.


Todos os materiais devem ser de uso individual.



Suspender as propostas com uso de fantasias e outros tecidos que demandam a

lavagem imediata.


Evitar o uso de materiais que não podem ser higienizados.



Planejar e organizar atividades ao ar livre sempre que possível, com grupos reduzidos

e distanciamento entre as crianças.


O play e o parquinho deverão ser higienizados com álcool 70º antes de cada uso.

AÇÕES DE PREVENÇÃO:


Promover em pequenos grupos, com distanciamento, conversas ou outras estratégias

educativas que incluam os cuidados com o corpo, prevenção de doenças, uso correto da
máscara, uso do álcool 70º, higiene das mãos e do nariz e outros.


Orientar e supervisionar a utilização adequada do álcool 70º pelos alunos.



Reforçar a necessidade de não abraçar o amigo neste momento e não compartilhar

materiais.


Intensificar a lavagem de mãos várias vezes ao dia, como propostas de cuidar e

educar as crianças.


Higienizar a sala de referência das crianças antes do uso de cada turma utilizando

álcool 70º nas superfícies de toque das mãos.


O Transporte Escolar seguirá a orientação e protocolo determinado pela

Secretaria de Mobilidade Urbana e Vigilância Sanitária, devendo: os alunos e
funcionários fazer uso de máscaras (descartável ou de tecido) no transporte escolar
e/ou público durante todo o percurso de casa até a escola e vice-versa; orientar os
alunos para evitar tocar nas superfícies como outros bancos, portas, janelas e demais
partes dos veículos do transporte escolar; disponibilizar álcool em gel 70º na entrada
do veículo para que os alunos possam higienizar as mãos; realizar a limpeza periódica
dos veículos do transporte escolar entre uma viagem e outra, especialmente das
superfícies comumente tocadas pelas pessoas; manter as janelas do transporte
escolar abertas, favorecendo a circulação de ar.
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Cantinhos de leitura e excessos de enfeites, que não podem ser higienizados,

deverão ser retirados das salas.


As janelas e portas devem permanecer abertas durante todo o período garantindo a

ventilação.


Intensificar a higienização das superfícies de toque (maçanetas, interruptores,

puxadores e outros) do espaço escolar.


Cestos de lixo com pedal e tampa nos espaços escolares.

REFEITÓRIO:


Nos refeitórios sinalizar o espaço de distanciamento de 1,m (um metro),

garantindo assim o afastamento seguro entre as pessoas.



Após cada refeição, a equipe da limpeza deverá fazer a higienização de todo o

espaço.


O autosserviço (self-service) está temporariamente interrompido.



Fazer uso de papel toalha descartável na higienização dos alunos durante as

refeições.


Toda a equipe de cozinha deverá seguir os protocolos de higiene e prevenção,

fazendo uso dos equipamentos de proteção e realizando a limpeza e o manuseio cuidadoso
dos alimentos, materiais e espaços.
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PROTOCOLO PEDAGÓGICO
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PROTOCOLO PEDAGÓGICO PARA RETORNO ÀS AULAS
PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE JACAREÍ

1. DIVISÃO DE TURMAS – PRESENCIAL E REMOTO (OPCIONAL)
CRECHE
Os alunos que desejarem poderão retornar para as atividades presenciais, sem
escalonamento semanal.
Os alunos que se mantiverem em atividades remotas terão as atividades
disponibilizadas por whatsapp, no portal educajacarei.com.br ou impressas para realização
em casa.
EMEI, EMEIF e EMEF
Os alunos que desejarem poderão retornar para as atividades presenciais, sem
escalonamento semanal.
Os alunos que se mantiverem em atividades remotas terão as atividades
disponibilizadas no portal educajacarei.com.br para realização em casa.
EJA
Os alunos que desejarem poderão retornar para as atividades presenciais, sem
escalonamento semanal.
Os alunos que se mantiverem em atividades remotas terão as atividades
disponibilizadas no portal educajacarei.com.br para realização em casa.

2. RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS sem escalonamento
Os alunos que desejarem poderá retornar para as atividades presenciais,
sem escalonamento semanal.
Os alunos que desejarem retornar presencialmente às aulas/PESQUISA
poderão fazê-lo assim que quiserem, avisando a Unidade Escolar.

3. RETORNO À AULA PRESENCIAL
Os alunos que desejarem retornar presencialmente às aulas poderão fazê-lo assim
que quiserem, avisando a unidade escolar.
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4. ORIENTAÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM
CRECHE E EMEI
Os professores deverão seguir as propostas do “6º Caderno de Propostas e
Vivências”, que também será disponibilizado às famílias para que as crianças, na semana
que estiverem de forma remota, realizem as atividades em casa, pois será computado como
dia letivo.

EMEF
Para as aulas presenciais os professores deverão pautar o planejamento na Matriz
Curricular, na tabela de gêneros a serem aprofundados no segundo semestre e nos
conteúdos enviados no início do ano letivo de 2021, assim como dar continuidade nas
propostas dos livros didáticos, conforme segue no quadro abaixo:
Organização para a utilização dos livros didáticos no SEGUNDO SEMESTRE:
VOLUME 2 – 2021 LER E ESCREVER/EMAI (currículo em
ação)
Alunos dos 1os anos

VOLUME 3 – APRENDER SEMPRE (o livro é trimestral –
setembro/ outubro/ novembro)
Dar continuidade nos livros do PNLD
VOLUME 1- 2021 (livro referente ao ano que o aluno está

Alunos dos 2os, 3os,
4os e 5os anos

matriculado) LER E ESCREVER/EMAI (currículo em ação)
VOLUME 3 – APRENDER SEMPRE (o livro é trimestral –
setembro/ outubro/ novembro)
Dar continuidade nos livros do PNLD

5. FREQUÊNCIA NAS AULAS
A frequência remota será computada a partir das entregas das atividades que
poderá ocorrer semanalmente ou ao final de cada mês.
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6. REGISTRO DAS ATIVIDADES, PERCURSO PEDAGÓGICO
A frequência, a devolutiva das atividades e o conteúdo programático serão
registrados na Caderneta.
Os registros das atividades realizadas pelos alunos que estão no Ensino Remoto
deverão ser realizados na Carteira Pedagógica

7. ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA
O retorno às aulas presenciais requer alguns cuidados. Diante disso apontamos
algumas dicas importantes para essa organização.
ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS


Entrada e Saída: organizar um cronograma para que as turmas entrem com alguns

minutos de diferença, evitando aglomeração na entrada da escola. Considerar para essa
organização a realidade e número total de alunos de cada unidade escolar.


Procurar intercalar os horários de intervalo/recreio, ou utilizar-se de outras estratégias

para reduzir o número de crianças circulando.
USO DE MÁSCARAS E/OU PROTETORES FACIAIS


Distribuir na escola avisos sobre a importância e obrigatoriedade do uso da máscara

pelos alunos, pais, professores e funcionários, reforçando nas EMEI’s e Creches que o uso
é obrigatório a partir de 3 anos, exceto para alunos com necessidades especiais, conforme
especificado no item 12.2 deste protocolo.
O uso de máscara não é permitido para crianças com menos de 2 anos.
COMUNICAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA


Manter uma agenda ou caderno na mochila como forma de comunicação entre escola

e famílias, para reduzir a necessidade de contato físico.


Manter os dados pessoais das crianças atualizados nas secretarias das escolas,

principalmente os telefones de fácil contato com pais ou responsáveis.


Orientar as famílias sobre os protocolos sanitários e de surto.



Orientar os pais e ou responsáveis que não deixem as crianças levarem brinquedos

de casa para a escola.
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Solicitar que a escola seja informada sobre casos de acometimento pela Covid-19 em

membros da família que residem na mesma casa, ou pessoas com as quais tenham tido
contato, e manter a criança em casa, seguindo o protocolo de surto da escola.
ORGANIZAÇÃO DO DIA A DIA NA ESCOLA


Manutenção e higienização dos ambientes conforme protocolo sanitário.



Disponibilizar álcool 70º nas salas de aula.



Manter o distanciamento necessário.



Colocar no chão, ao longo dos espaços da escola, marcações relacionadas à

distância (seguir protocolo sanitário).


Evitar atividades em grupo em ambientes fechados.



Manter os ambientes ventilados e as janelas abertas.



Suspender o uso de materiais coletivos e o uso do armário compartilhado.



Os professores podem criar um manual com os alunos do uso correto da máscara.



Trazer sempre uma máscara identificada para troca.



O professor deve cuidar-se, lembrar de passar álcool nas mãos toda vez que realizar

orientação pontual na carteira do aluno.


Recomendação: ter máscaras extras em caso de emergência.



Solicitar ao aluno que traga uma garrafinha de água de casa com identificação.



Sinalizar com cartazes/plaquinhas como lavar as mãos corretamente.



Aumentar os espaços entre as mesas/cadeiras, respeitando o distanciamento.



Realizar marcações nos refeitórios.



Os alunos poderão tomar o lanche na sala de aula e/ou com escalonamento no

refeitório.


Combinar os cumprimentos entre alunos e alunos e professores.



Planejar brincadeiras pedagógicas seguras.



Confeccionar com os alunos brinquedos individuais e de fácil higienização e sempre

que possível optar por brinquedos descartáveis.


Sugere-se plastificar com contact, polaseal e ou durex largo os jogos de alfabetização,

matemática e outros, para evitar estragar quando higienizar com álcool. Se possível, criar
“kits” para uso individual.


Separar os jogos usados dos higienizados.
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É importante que os professores e a equipe gestora conversem sobre o protocolo
sanitário, pois juntos boas ideias podem surgir, para esse novo desafio.
SUGESTÕES DE ESTRATÉGIAS DE DISTANCIAMENTO
CRECHE: Ao colocar os bebês nas caminhas, alternar cabeça e pés, para aumentar a
distância entre eles, mantendo o distanciamento de, no mínimo, 1 metro entre as cabeças
dos bebês.

1,0 m

EMEI/ EMEF: Manter o espaçamento entre fileiras de carteiras no máximo possível,
atendendo às regras do protocolo sanitário.

REFEITÓRIO: O refeitório deverá ser identificado para garantir o distanciamento mínimo de
1m (um metro) entre os alunos, sugere-se a seguinte distribuição:
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Recomenda-se que os educadores e equipes gestoras façam suas refeições em
horários alternados e sem contato uns com os outros.

9. ACOLHIMENTO AS FAMÍLIAS E ALUNOS
É importante ressaltar, que o acolhimento aos alunos deve permear as próximas
semanas, considerando que os alunos estarão em adaptação a esse retorno presencial.
Diante disso, orientamos:


Realizar atividades lúdicas e dinâmicas;



Oportunizar momentos de escuta aos alunos;



Propiciar momentos de leitura;



Evitar, nestas primeiras semanas, realizar a sondagem de escrita com os pequenos,

considerando, principalmente, que vivenciarão o seu primeiro contato com a escola do
fundamental;


O acolhimento socioemocional é fundamental neste momento;



Nesse primeiro momento, retomar a temática sobre o COVID-19, os sintomas e os

cuidados que devemos ter para evitá-lo de acordo com os protocolos.

10. HORÁRIO DO PROFESSOR
Para o retorno às aulas presenciais, o professor, ADI e estagiários cumprirão sua
jornada completa de forma presencial.
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A Hora-atividade do professor poderá ser realizada de forma online ou presencial
conforme orientação da Secretaria Municipal de Educação.

11. EXPECTATIVA DE APRENDIZAGEM PARA CRECHE E EMEI
Baseados nas expectativas a serem alcançadas no final de cada ano e nos cadernos
de propostas de vivências utilizados no ano de 2021 foram elaborados os cadernos
intitulados “Cadernos de Propostas e Vivências Conect@ndo Jacareí” e “Caderno de
Vivências e Práticas Alfabetizadoras”
Os cadernos de propostas de vivências e as expectativas serão utilizados como
apoio para o planejamento do professor.
O professor poderá complementar as atividades com outras propostas, leituras
complementares, jogos, atividades lúdicas, entre outras estratégias e possibilidades.
Outras ações que podem subsidiar o planejamento do professor são:


Desenvolver pequenos projetos: despertar a curiosidade das crianças por algum

tema, ou assunto. Solicitar que pesquisem sobre ele. Elaborar algum produto com as
pesquisas, como painel, exposição ou dramatização (exemplo: dramatizar um telejornal e
cada criança apresenta uma notícia).


Utilizar material concreto: recursos como material dourado, blocos lógicos, material

contável, cédulas e moedas de brinquedo tornam os conceitos matemáticos mais eficazes,
facilitando o processo de aprendizagem.


Diversificar:

apresentar

as

propostas

de

formas

diferentes

favorece

o

desenvolvimento das crianças.


Jogos e atividades lúdicas: “o saber se constrói fazendo próprio o conhecimento do

outro, e a operação de fazer próprio o conhecimento do outro só se pode fazer jogando”.
“(FERNÁNDEZ, 1991, p. 165)”. Por meio do jogo é possível, ao mesmo tempo, despertar o
interesse da criança e favorecer que construa conhecimentos. As atividades lúdicas podem
desenvolver a criatividade e favorecer que as crianças estabeleçam vínculos positivos. É
possível desenvolver jogos que envolvam conhecimentos de diversos Campos de
Experiência.
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12. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS ESPECIALISTAS
Seguem as orientações e dicas para o retorno às aulas presenciais com os
especialistas.

12.1 PROGRAMA DE OFICINA E APRENDIZAGEM (POA)
O Programa de Oficina de Aprendizagem é destinado aos alunos dos 2 os, 3os, 4os e
5os anos do Ensino Fundamental com defasagem de aprendizagem na alfabetização
(componente curricular de Língua Portuguesa e Matemática), com necessidade de
retomadas de habilidades essenciais que não foram consolidadas em 2020/2021 e com
transtornos de aprendizagem. Nesse processo é primordial que professor coordenador,
professor da sala regular e professor do POA possam pensar em ações para cada aluno de
forma coletiva dentro dos espaços de Hora-Atividade.
Acompanhamento do professor do POA
A equipe gestora realizará a avaliação de forma semestral considerando o
desempenho dos professores por meio de formulário específico. As avaliações deverão ser
encaminhadas para a Supervisão Pedagógica do Ensino Fundamental.
O professor coordenador deverá considerar as devolutivas dos professores da sala
regular que possuem alunos atendidos pelo professor que está sendo avaliado e os
acompanhamentos e devolutivas das carteiras pedagógicas.
Atendimento aos alunos do POA
O atendimento presencial ao aluno do POA ocorrerá pelo menos duas vezes por
semana, em conformidade com Resolução nº 13/2020, de 14 de outubro de 2020 – SME,
sendo:
•

1 atendimento em período contrário ao que ele está regularmente matriculado. O

professor deverá formar pequenos grupos, com até três alunos por atendimento. Cada
atendimento terá a duração de 1 hora. Para cada troca de grupo, é necessário realizar a
higienização da mesa de atendimento e outros materiais utilizados, assim como respeitar o
distanciamento entre as crianças.
•

1 atendimento na sala de aula do aluno.

•
Os atendimentos presenciais não deverão ocorrer no horário de aula dos
especialistas.
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•

Verificar os espaços que a escola dispõe para os atendimentos que ocorrerão no

período contrário.
Propostas de atividades
Para definir as propostas a serem trabalhadas, o professor do POA em colaboração
com o professor da sala regular, deverá realizar a sondagem para identificar a hipótese de
escrita de cada aluno, buscando garantir o acolhimento e acompanhamento de acordo com
as características e necessidades individuais. A sondagem, as atividades e intervenções
serão baseadas nas ideias propostas na Psicogênese da Língua Escrita, conforme
orientações das formadoras.
As atividades a serem desenvolvidas devem ser diferenciadas daquelas oferecidas
pelo professor da sala regular, constituindo-se assim em oportunidades diversificadas de
aprendizagem para os alunos.

12.2 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)
A Educação Especial abrange o acompanhamento dos alunos com Necessidades
Especiais (Deficiência, TEA e Altas habilidades) e desenvolve seu trabalho por meio da
igualdade de oportunidades, atendendo às diferenças individuais de cada criança, com
profissionais especializados no ensino e aprendizagem do público alvo da Educação
Especial: Professores do AEE (D.I e TEA), Professores do AEE (D.A e D.V), Professores
Intérpretes de Libras, Professores Especialistas em Deficiência Visual/Transcritores e
estagiários, que realizam o acompanhamento dos alunos na unidade escolar.
Os horários dos atendimentos foram informados aos pais ou responsáveis dos
alunos na semana de 26 a 30/07/2021.
ORIENTAÇÕES GERAIS
I - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Os professores e os estagiários deverão fazer uso de máscara e realizar a
higienização orientada pela SME e pelos Protocolos no recebimento e atendimento aos
alunos.
Os professores e estagiários do referido atendimento que atuam na Creche deverão
seguir os procedimentos determinados aos demais professores e funcionários (como uso de
máscaras, higienização, recomendação do uso de avental descartável e outros).
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II - ALUNO
●

Deverá usar máscara. Nos casos de alunos que não permaneçam de máscara (TEA,

TOD, hipersensibilidade, fobia e outras situações que possam ser apresentadas) os
profissionais realizarão a mediação do uso. Verificada a dificuldade, deverá ser solicitada à
família declaração médica do impedimento nos termos da Lei Federal nº 14019/2020.
●

Deverá fazer a higiene das mãos, acompanhado pelo professor, antes e após o

atendimento.
III - FAMILIAR/RESPONSÁVEL
●

Não é recomendado que os pais ou responsáveis levem os alunos na sala, devendo o

professor receber o aluno na entrada da escola sempre que possível.
●

Tendo em vista que os alunos irão para o atendimento acompanhado dos responsáveis,

a escola deverá providenciar um espaço denominado zona de espera, preferencialmente em
espaço aberto, o qual deverá ser sinalizado indicando o distanciamento necessário.
●

Os familiares deverão ser conscientizados a cada semana sobre a necessidade de

higienização antes e depois do atendimento.
●

O aluno não deverá levar e permanecer com objeto ou brinquedo trazido de casa na

Unidade Escolar (salvo nos casos de objetos que trazem segurança para o aluno, nesse
caso, o referido objeto deverá ser higienizado na chegada desse aluno ao atendimento).
As orientações específicas para o atendimento estão disponíveis no Anexo III.

12.3 EDUCAÇÃO FÍSICA
Os professores de Educação Física retornarão ao trabalho presencial no horário
organizado e disponibilizado anteriormente com as escolas. As aulas presenciais terão
duração de 1 hora, duas vezes por semana com cada turma.
As atividades desenvolvidas pelos professores seguirão o caderno “Conect@ndo”,
mantendo as divisões semanais e adaptando sua execução de acordo com o local
disponibilizado na escola dentro dos protocolos.
Ressaltamos a necessidade de higienização constante dos materiais e locais
utilizados nas aulas. Sendo assim a escola, juntamente com o professor especialista, irá
organizar o tempo de aula para que ocorra protocolos sanitários e o desenvolvimento prático
da aula.
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O professor irá executar as atividades do caderno com as turmas presenciais e
disponibilizará para a turma remota, com auxílio da escola, as atividades do caderno pelos
grupos de aplicativos ou por meio de impressos do Caderno cedidos pela escola.
Os professores utilizarão um momento na Hora Atividade de terça feira para
compartilhar via aplicativos, as orientações das atividades do caderno a serem
executadas com os alunos que estão no Ensino Remoto.
Hora Atividade
A Hora-Atividade poderá ser realizada de forma online ou presencial, conforme
orientação da Secretaria Municipal de Educação.
Protocolo de Educação Física (Objetivo)
Com a interrupção das aulas por conta da pandemia e o retorno eminente, é
necessário a criação de um protocolo para orientar os professores, dando um
direcionamento às ações e ao planejamento das aulas conforme as diretrizes contidas no
Currículo Paulista de Educação Física.
A intenção é de que esse profissional repense sua prática socializada para uma
prática que privilegie o individual, mas não esquecendo que tanto o aluno quanto o professor
necessitam da interação social segura para se desenvolverem, não deixado o
desenvolvimento das Competências Gerais e Especificas necessárias de lado, observando
cuidadosamente a intencionalidade do ato de planejar a fim de garantir o acesso dos alunos
ao conteúdo da Educação Física.
Escolha da Unidade Temática
Durante este período, daremos continuidade nas discussões com os professores
que os levarão a escolha da Unidade Temática a ser desenvolvidas no bimestre pela Rede
Municipal de Jacareí.
Aplicação das Atividades Planejadas
Desenvolvimento das Sequências Didáticas para cada turma, por meio do Caderno
Conect@ndo Jacareí.

12.4 ARTES
Os professores de Arte retornarão ao trabalho presencial no horário organizado e
disponibilizado anteriormente com as escolas. As aulas presenciais terão duração de 1 hora,
duas vezes por semana com cada turma.
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As atividades desenvolvidas pelos professores seguirão o caderno “Conect@ndo”,
mantendo as divisões semanais e adaptando sua execução de acordo com o local
disponibilizado na escola dentro dos protocolos.
Ressaltamos a necessidade de higienização constante dos materiais e locais
utilizados nas aulas. Sendo assim a escola, juntamente com o professor especialista, irá
organizar o tempo de aula para que ocorra protocolos sanitários e o desenvolvimento prático
da aula.
O professor irá executar as atividades do caderno com as turmas presenciais e
disponibilizará para a turma remota, com auxílio da escola, as atividades do caderno pelos
grupos de aplicativos ou por meio do Caderno cedido pela escola.
Os professores utilizarão um momento na Hora Atividade de terça feira para
compartilhar as atividades do caderno com os alunos que estão no Ensino Remoto.
Hora Atividade
A Hora-Atividade poderá ser realizada de forma online ou presencial, conforme
orientação da Secretaria Municipal de Educação.
Protocolo de Artes
Cada aluno deverá ter seu material de uso pessoal, não devendo emprestar para os
colegas (caderno, lápis grafite, lápis de cor, tesoura, cola, giz de cera, papel sulfite e outros
quando solicitado com antecedência pelo professor de arte).
Caso o aluno tenha esquecido seu material para as aulas de arte, cabe ao professor
organizar uma outra atividade ou fornecer material para que o aluno possa participar da aula
sem prejuízo na aprendizagem.
As atividades de arte deverão ser realizadas individualmente.
As aulas de arte poderão acontecer em outros espaços da escola, desde que seja
garantido o distanciamento entre os alunos, como por exemplo: sala de multimídia, sala de
leitura, pátio da escola, espaço aberto, quadra e outros.
Atividades Elaboradas
Durante este período, será dado continuidade as atividades elaboradas pela Equipe
de Arte, por meio do Caderno Conect@ndo Jacareí.
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13. PERÍODO INVESTIGATÓRIO
O Período Investigatório tem como objetivo identificar as aprendizagens dos alunos
a partir de habilidades essenciais para, considerando a proposta desse período, gerar
indicadores de estudo a partir dos lançamentos dos dados nas Planilhas do Período
Investigatório, considerando os anos do Pré II em diante.
Com esse resultado, apresentado em gráfico, a escola deverá estudar e comparar
os avanços e ou defasagens apresentadas.
O primeiro Período Investigatório iniciou em fevereiro/sondagem inicial, as próximas
datas para as sondagens intermediárias e final estão previstas para maio, setembro e
novembro.
As planilhas do Período Investigatório serão utilizadas como apoio para levantar
indícios das habilidades consolidadas e ou não consolidadas. Pautado nesses resultados a
equipe gestora e professores poderão traçar planos de ação para subsidiar o planejamento
do professor.
O plano de ação deverá ser registrado para que retomem a discussão, ao final de
cada Período Investigatório.
Considerando o período de retorno presencial, orientamos que as escolas se
organizem com a equipe de professores, depois do período de acolhimento aos alunos, e
realizem a avaliação diagnóstica, de acordo com as orientações da DTP.
Para os alunos dos primeiros e segundos anos, os professores devem realizar a
sondagem de escrita (Anexo II) e sondagem de matemática, a partir das planilhas de cada
período.
Para os demais alunos, a sondagem será composta por uma produção de escrita e
sondagem de matemática, elaborado pela escola e ou professor seguindo as habilidades da
planilha. Caso, o professor observe, nesses anos/séries, que há alunos não alfabetizados,
orienta-se realizar a sondagem de escrita e se necessário encaminhá-los, em parceria com
a equipe, para o atendimento do POA.
Avaliação diagnóstica (Período Presencial)
Para realizar as avaliações diagnósticas dos alunos do primeiro ano, seguem
(Anexo I) as orientações para serem compartilhadas com os professores alfabetizadores
durante as Horas- Atividades.
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14. AGENDA PEDAGÓGICA DIAGNÓSTICA
Fazem parte da Agenda Pedagógica Diagnóstica os Dados do Saresp, resultado
das Planilhas do Período Investigatório/sondagem Inicial, atas de discussões realizadas em
Horas -Atividades e Plano de Ação discutido e elaborado pela equipe gestora e professores.
Para cada etapa do Período Investigatório, a partir das análises dos dados, a equipe
gestora deverá retomar o Plano de ação e discutir novas estratégias com a equipe docente.
Garantir em Hora-Atividade a discussão com o grupo a partir das seguintes
questões:
•

O que podemos perceber ao compararmos os últimos resultados de Língua

Portuguesa e Matemática do Período Investigatório com o anterior?
•

Quais habilidades ficaram mais evidentes, que não foram consolidadas pela maioria

dos alunos de sua Unidade Escolar?
•

Quais foram os encaminhamentos no último Plano de Ação e que devem permanecer

ou não para cada ano?
•

Quais ações podem ser realizadas de forma coletiva, por toda equipe, como projetos

institucionais e quais podem ser direcionadas por turmas dos mesmos anos?
Todas as discussões devem ser registradas em atas para compor a Agenda
Pedagógica Diagnóstica.

15. FORMAÇÃO CONTINUADA
A Hora-Atividade poderá ser realizada de forma online ou presencial, conforme
orientação da Secretaria Municipal de Educação.
As Horas-Atividades são momentos formativos que devem contar com pautas
previamente elaboradas, considerando as necessidades reais dos professores e ou
demandas/orientações da Secretaria Municipal de Educação.
Pontos a considerar além dos previstos na Resolução nº 14/2020-SME:


Leitura deleite;



Registro reflexivo;



Registrar a presença dos professores;



Registrar fotos;



Arquivar os slides de apresentação;
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Reservar momentos individuais para conversar com o professor em relação à sua

turma;


Realizar a avaliação dos encontros;



E participar das formações oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Para o retorno presencial é importante ressaltar alguns pontos que devem ser
discutidos pela equipe:


Avaliação diagnóstica: Verificar o quanto os estudantes avançaram para fornecer

subsídios para o planejamento.


Planejar em longo prazo: Debater, em conjunto com gestores, colegas docentes e

famílias, o que deve ser priorizado para o segundo semestre de 2021.


Trabalhar de maneira coletiva: Estabelecer trocas entre os pares. Não apenas nas

questões relativas às aprendizagens, mas também para o cuidado.
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PROTOCOLO DE SURTO
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CASOS E SURTO EM UNIDADES ESCOLARES
Este protocolo visa direcionar as unidades escolares quando identificado um ou
mais casos suspeitos/confirmados de COVID-19, devendo as providências serem tomadas
de forma ágil, a fim de evitar disseminação da doença nestes ambientes.

I – CASOS
A) O ALUNO COM SUSPEITA/CONFIRMAÇÃO DE COVID-19
O aluno deverá ser afastado das atividades presenciais, procurar atendimento
médico e permanecer em isolamento de acordo com as orientações médicas. Neste caso o
aluno poderá participar das atividades de forma remota.
Investigação e Rastreamento de contatos
A escola deverá realizar uma ampla investigação para identificar possíveis
contactantes no ambiente escolar.
Para que seja considerado contactante, o contato deverá ter ocorrido no período
entre 2 (dois) dias antes até 10 (dez) dias após os primeiros sintomas, nas seguintes
situações:

É importante que a unidade escolar inclua na investigação possíveis contactantes
que estejam no mesmo transporte escolar do Caso Fonte.
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Caso não seja possível a investigação de outros contactantes fora da sala de aula,
a equipe gestora deverá realizar o monitoramento da unidade escolar.
Medidas de prevenção e controle
Se identificado o Caso Fonte, deverão permanecer afastados preventivamente por
14 dias (quarentena) os seguintes contactantes:

Os alunos que forem afastados preventivamente realizarão as atividades de forma
remota, até que possa retornar às atividades presenciais.
Os professores e demais funcionários contactantes que forem afastados
preventivamente ficarão em teletrabalho por 14 dias.
Nos casos em que o Caso Fonte testar negativo, todos os contactantes deverão
retornar de às atividades presenciais.
Os demais possíveis contactantes que forem identificados deverão ser monitorados.
Recomenda-se que procurem um médico para avaliação médica e monitoramento, caso
apresentem sintomas gripais.

B) O PROFESSOR COM SUSPEITA/CONFIRMAÇÃO DE COVID-19
O Professor deverá ser afastado de suas atividades, procurar atendimento médico
e permanecer em isolamento de acordo com as orientações da Medicina do Trabalho.
Investigação e Rastreamento de contatos
A escola deverá realizar uma ampla investigação para identificar possíveis
contactantes no ambiente escolar.
Para que seja considerado contactante, o contato deverá ter ocorrido no período
entre 2 (dois) dias antes até 10 (dez) dias após os primeiros sintomas, nas seguintes
situações:
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É importante que a unidade escolar inclua na investigação possíveis contactantes
que estejam no mesmo transporte do Caso Fonte.
Caso não seja possível a investigação de outros contactantes fora da sala de aula,
a equipe gestora deverá realizar o monitoramento da unidade escolar.
Medidas de prevenção e controle
Se identificado o Caso Fonte, deverão permanecer afastados preventivamente por
14 dias (quarentena) os seguintes contactantes:

Os alunos que forem afastados preventivamente realizarão as atividades de forma
remota, até que possa retornar às atividades presenciais.
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Os professores e demais funcionários contactantes que forem afastados
preventivamente ficarão em teletrabalho por 14 dias.
Nos casos em que o Caso Fonte testar negativo, todos os contactantes deverão
retornar de às atividades presenciais.
Para o afastamento das atividades, os professores e demais servidores públicos
deverão seguir as orientações da Medicina do Trabalho.
Os possíveis contactantes que forem identificados deverão ser monitorados.
Recomenda-se que procurem um médico para avaliação médica e monitoramento, caso
apresentem sintomas gripais.

C) OUTROS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DA UNIDADE ESCOLAR
O servidor com suspeita/confirmação de COVID-19 deverá ser afastado de suas
atividades, procurar atendimento médico e permanecer em isolamento de acordo com as
orientações da Medicina do Trabalho.
O colaborador de empresas prestadoras de serviços terceirizados com
suspeita/confirmação de COVID-19 deverá ser afastado de suas atividades, procurar
atendimento médico e seguir as orientações emanadas pela empresa terceirizada.
Investigação e Rastreamento de contatos
A escola deverá realizar uma ampla investigação para identificar possíveis
contactantes no ambiente escolar, observando todos os locais em que o servidor e/ou
colaborar realiza suas atividades.
Para que seja considerado contactante, o contato deverá ter ocorrido no período
entre 2 (dois) dias antes até 10 (dez) dias após os primeiros sintomas, nas seguintes
situações:
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É importante que a unidade escolar inclua na investigação possíveis contactantes
que estejam no mesmo transporte do Caso Fonte.
Caso não seja possível a investigação de outros contactantes, a equipe gestora
deverá realizar o monitoramento da unidade escolar.
Medidas de prevenção e controle
Se identificado o Caso Fonte, deverão permanecer afastados preventivamente por
14 dias (quarentena) os seguintes contactantes:

Os alunos que forem afastados preventivamente realizarão as atividades de forma
remota, até que possa retornar às atividades presenciais.
Os professores e demais funcionários contactantes que forem afastados
preventivamente ficarão em teletrabalho por 14 dias.
Nos casos em que o Caso Fonte testar negativo, todos os contactantes deverão
retornar de às atividades presenciais.
Para o afastamento das atividades, os professores e demais servidores públicos
deverão seguir as orientações da Medicina do Trabalho.
Os prestadores de serviço deverão seguir as orientações emanadas pela empresa
contratante, conforme protocolo próprio.
Os possíveis contactantes que forem identificados deverão ser monitorados.
Recomenda-se que procurem um médico para avaliação médica e monitoramento, caso
apresentem sintomas gripais.

II – SURTO
Quando houver 2 (dois) ou mais casos suspeitos/confirmados para COVID-19, é
necessária uma investigação para identificar um possível surto na unidade escolar, que
ocorrerá nas seguintes situações:
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A) Se não houver transição de alunos e professores entre salas/turmas, será considerado
surto quando houver 2 (dois) ou mais casos suspeitos/confirmados para COVID-19 na
mesma sala/turma entre o mesmo período de incubação.
B) Se houver transição de alunos, professores, servidores e/ou prestadores de serviço
entre salas/turmas, será considerado surto quando houver 2 (dois) ou mais casos
suspeitos/confirmados para COVID-19 na mesma sala/turma entre o mesmo período de
incubação.
Caso haja casos suspeitos/confirmados de COVID-19 na unidade escolar que não
configurem surto, a equipe gestora deverá intensificar as medidas de prevenção e
monitoramento visando o controle da contaminação.

III – PROTOCOLOS, MONITORAMENTO E RECOMENDAÇÕES
A ocorrência de 2 (dois) ou mais casos na mesma unidade escolar não
necessariamente configura surto. As ocorrências serão avaliadas pela Vigilância
Epidemiológica, que acompanhará a evolução dos casos suspeitos/confirmados junto à
Secretaria Municipal de Educação e à Unidade Escolar, conforme o fluxo a seguir:

O diretor da Unidade Escolar notificará imediatamente, via link, a Secretaria
Municipal de Educação quando do conhecimento de um ou mais casos suspeitos e/ou
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confirmados de COVID-19 ocorridos entre alunos, professores, servidores e/ou prestadores
de serviços, que fará as orientações e encaminhados necessários.
A comunicação entre os envolvidos no fluxo deverá ocorrer de forma ágil, objetiva e
clara, garantindo assim a integridade e saúde de todos.
Caberá à Secretaria Municipal de Saúde a investigação epidemiológica, a
caracterização de surto e as orientações quanto às medidas que deverão ser tomadas para
controlar o surto.
A Unidade Escolar deverá auxiliar a investigação e seguir as orientações da
Secretaria Municipal de Educação e da Vigilância Epidemiológica, sendo responsável ainda
pelo monitoramento dos alunos, professores, servidores e prestadores de serviços faltosos.
Para evitar a disseminação da doença COVID-19 nas unidades escolares e para
que o retorno das aulas presenciais seja realizado com maior segurança, é importante o
trabalho em conjunto entre família, Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria
Municipal de Saúde.
Assim, é necessário orientar e garantir que nenhuma pessoa do ambiente escolar,
sintomático ou assintomático, confirmado laboratorialmente (biologia molecular ou pesquisa
de antígeno) retorne ou frequente as aulas ou o ambiente escolar antes do término do
período de quarentena conforme orientação médica. Ressalta-se que a realização do exame
laboratorial é responsabilidade do professor, servidor, funcionários e/ou responsáveis pelos
alunos com suspeita.
A unidade escolar deverá intensificar as ações na identificação de pessoas com
sintomas de COVID-19 no ambiente escolar, informando imediatamente a família para que
tome as medidas cabíveis.
Caso necessário, a decisão de suspensão temporária das atividades presenciais da
unidade escolar será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação em conjunto
com a Secretaria Municipal de Saúde.
Todo caso suspeito deverá ser notificado à Vigilância Epidemiológica.

A) MONITORAMENTO DOS CASOS SUSPEITOS/CONFIRMADOS E CONTACTANTES
A identificação e a quarentena das pessoas que tiveram contato com casos
suspeitos ou confirmados de COVID-19 são ações estratégicas para evitar a disseminação
do COVID-19, conforme as orientações médicas. Desta forma, além do monitoramento da
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unidade escolar, a mesma deverá ser informada, pela família do contactante, acerca de
casos confirmados e suspeitos de COVID-19 que ela não tenha encaminhado.
A unidade escolar deverá monitorar diariamente as faltas de alunos, professores e
demais funcionários da escola, em todos os períodos e salas/turmas, verificando e
registrando o motivo da ausência.
Se a ausência ocorrer devido a sintomas de COVID-19, a unidade escolar deverá
iniciar a investigação para identificar possíveis contactantes e comunicar imediatamente à
Secretaria Municipal de Educação, conforme o fluxo previamente estabelecido.
O exato tempo de afastamento/ quarentena dos casos suspeitos e confirmados deve
ser informado pelo médico. Os profissionais da saúde realizarão o monitoramento dos casos
confirmados, suspeitos e contactantes, para identificação de sintomas e sinais de
agravamento da doença.
A unidade escolar deverá apoiar as orientações dadas pela Vigilância
Epidemiológica na identificação dos contactantes e participar do processo de monitoramento
dos contactantes assintomáticos no ambiente escolar, colocando em prática as orientações
e seguindo fluxos acordados.
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ANEXO I - AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
1° ano do Ensino Fundamental
Observar durante o período, se o aluno do 1º ano:
1. Escreve o próprio nome com apoio;
2. Escreve o próprio nome sem apoio;
3. Diferencia desenhos de letras;
4. Reconhece e nomeia as letras do alfabeto;
5. Conta fatos do dia a dia com clareza.
Matemática
1.

Recita oralmente números até _____.

2.

Realiza contagem termo a termo.

3.

Como a criança registra o número: (Usa riscos (garatuja) usa desenhos nesse

registro, usa algarismos nesse registro).
4.

Resolve situações-problema numéricas ou não numéricas.

Dicas para o encaminhamento da sondagem:


As palavras que compõem a lista devem ser do mesmo campo semântico. O ditado

deve acontecer de forma decrescente, ou seja, polissílaba, trissílaba, dissílaba,
monossílaba;


Neste momento, o professor deverá ditar as palavras sem escandir, ou seja, sem

silabar as palavras;


A frase deverá contemplar uma palavra ditada na lista;



Pauta Sonora: é imprescindível que a criança leia imediatamente o que produziu, para

que fique claro ao professor como ela estava pensando ao produzir sua escrita. Sem a
atividade de leitura imediata a sondagem perde sua validade, pois não é possível saber como
a criança está pensando, que tipo de relação estabelece.
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Se a criança realizar a leitura “corrida”, registrar a pauta sonora com um traço
embaixo de toda a palavra. Não fazer o registro da pauta sonora na presença da criança.


Realizar a sondagem, individualmente.



A sondagem é um instrumento que deverá ser utilizado pelo professor para guiar o

seu planejamento. Dessa forma, se faz necessário o registro da Pauta de Observação.


Ao final da sondagem, o professor deverá recolher e organizar as sondagens no

Portfólio da turma, para acompanhar seu processo e evolução.


O importante é que o professor utilize essas sondagens para o seu planejamento, e

ou replanejamento, propondo novas estratégias e intervenções de aprendizagem.


A sondagem de escrita é um dos recursos para acompanhar o desenvolvimento do

aluno.
Sugestões de Listas Semânticas para serem utilizadas:
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ANEXO II - SONDAGEM DA HIPÓTESE DE ESCRITA
1º ano do Ensino Fundamental
Escola:__________________________________________________________________
Aluno(a):_________________________________________________________________
Professor(a):______________________________________________________________
1º ano___

Campo Semântico: material escolar
Polissílaba

Trissílaba

Dissílaba

Monossílaba

LAPISEIRA

CADERNO

LÁPIS

GIZ

Frase: A LAPISEIRA QUEBROU
Hipótese de Escrita:
P.S

S
S/C

S
C/C

S.A

ALF

Observação:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

NOME:________________________________________________________________
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ANEXO III - ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS AEE
AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Deficiência Intelectual E Autismo
O AEE DI/ TEA realiza atendimento semanal na sala de recursos para alunos com
múltiplas deficiências, deficiência intelectual, autismo e síndromes diversas. É importante
salientar que há peculiaridades em cada caso, como sensibilidade tátil e atraso cognitivo,
fatores que necessitam olhares específicos e cuidadosos, visando o acolhimento e inclusão.
Além do atendimento direto, há também momentos de intervenção em sala de aula,
para orientação ao professor do ensino regular e estagiário. As atividades são planejadas de
modo individual, visando proporcionar situações de aprendizagem que estimulem o
desenvolvimento de habilidades específicas.

1-

O ATENDIMENTO DO AEE - D.I/TEA
Com o objetivo de compreendermos o quão efetivo foi o período de atendimento

remoto, na quinzena que antecede a data prevista para o retorno as aulas presenciais os
responsáveis serão convidados a preencherem um formulário (a ser elaborado pela equipe
de educação especial, utilizando a ferramenta Google Formulários, e enviado via aplicativo
de mensagens- Whatsapp).
Este formulário será composto por questões relacionadas à organização do
atendimento, ao grau de dificuldade encontrado pelo adulto para acompanhar o
desenvolvimento da atividade durante o atendimento e a funcionalidade das propostas
pedagógicas apresentadas pelos professores do AEE. Os dados informados serão utilizados
de forma a nortear o planejamento de intervenções durante o período de acolhimento.
Caso os responsáveis pelos alunos não tenham acesso aos recursos tecnológicos
necessários para preencher o formulário digitalmente, o referido documento será impresso
e disponibilizado para os familiares na Unidade Escolar.
O professor do AEE irá orientar a família para preparar o aluno quanto ao retorno às
aulas e quanto a proposta de ensino, essa orientação deve ser realizada através de
comunicados, mensagens ou vídeos aos pais através do grupo do Whatsapp.
De acordo com o exposto, para oportunizar um período de adaptação do ambiente
escolar e para o planejamento das ações fundamentais para atender as necessidades de
cada aluno, propõe-se que:
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●

As atividades a serem desenvolvidas no primeiro mês após o retorno deverão ser

pautadas em questões relacionadas à prevenção do contágio da COVID-19, como rotinas
de higiene, uso de máscara e outros aspectos que se julgar necessário utilizando do
descritivo do protocolo sanitário.
●

Quando possível, iniciar o atendimento com um vídeo ou história que remete aos temas

centrais do atendimento, como os citados acima.
●

É fundamental que sejam criados combinados entre professor e aluno (contrato

didático), visando esclarecimento sobre o que é ou não possível que se permita nesse
momento
●

Promover conversas ou outras estratégias educativas que incluam os cuidados com o

corpo, prevenção de doenças, uso correto da máscara, uso do álcool gel, higiene das mãos
e do nariz e etc.
●

Reforçar a necessidade de não abraçar o amigo neste momento e não compartilhar

materiais.
●

Intensificar a lavagem de mãos várias vezes como proposta de cuidar e educar os

alunos e higienizar a sala de atendimento dos alunos antes e após o término do período.
●

Antes de iniciar o desenvolvimento das habilidades específicas do Atendimento

Educacional Especializado, o professor será orientado a explorar as habilidades do eixo
sócio- emocional, buscando compreender a situação emocional do aluno, suas angústias e
percepções diante do atual cenário.
●

O retorno ao atendimento presencial será organizado de modo a respeitar o período de

transição e adaptação; será pautado na compreensão e acolhimento, de modo que a família
se sinta valorizada por apoiar o processo de ensino.
Etapa 1- acolhimento (1ª e 2ª semana) - Integração ao ambiente escolar/atendimento
●

Atividades socioemocionais (escuta ativa, leitura deleite, jogos incentivadores do

processo educacional, com reforço positivo);
●

Apresentação do espaço escolar, estabelecimento quanto aos combinados para uso

dos materiais disponíveis na sala (somente jogos e recursos confeccionados com materiais
como plástico e madeira, pois permitem a higienização);
●

Intervenções na sala de aula, a fim de auxiliar o professor regente, quando

necessário, a sistematizar a rotina pedagógica a fim de que o processo de retomada do
ensino presencial aconteça de forma natural e prazerosa.
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Etapa 2 - Retomada dos protocolos de higiene- (3ª semana) - Sala de recursos
Planejar atividades lúdicas, de acordo com a idade cronológica e nível de
desenvolvimento cognitivo de cada criança, a fim de sistematizar procedimentos que
reforcem etapas de higiene das mãos e dos ambientes, bem como a necessidade do uso de
máscara e do respeito ao distanciamento social.
Nessa etapa, deverão ser desenvolvidas atividades da área de Habilidades de Vida
Funcional que estimulem a autonomia como:
●

Guardar seu objeto de transição (Chupeta, paninho, brinquedo) quando não for usar

mais;
●

Reconhecer seus pertences pessoais;

●

Desenvolver autonomia para fazer uma troca de roupa (tira/põe short/saia com elástico);

●

Tirar e colocar calçados como chinelo e tênis de elástico;

●

Amarrar cadarço;

●

Abrir e fechar o zíper;

●

Abrir e fechar velcro;

●

Abotoar e desabotoar “botões”;

●

Utilizar adequadamente os talheres;

●

Escolher seus alimentos;

●

Desenvolver autonomia para se alimentar;

●

Utilizar o banheiro como espaço para sua higiene pessoal;

●

Utilizar a descarga após o uso do vaso sanitário;

●

Desenvolver autonomia em sua higiene após o uso do banheiro;

●

Utilizar o papel higiênico de forma adequada;

●

Utilizar o creme dental de forma adequada;

●

Escovar os dentes;

●

Lavar e secar as mãos adequadamente;

●

Desenvolver autonomia na higiene do seu nariz;

●

Pentear os cabelos;

●

Estimular a autonomia na sua vida escolar e no autocuidado;

●

Estimular o cuidado e organização de seus pertences.
É importante destacar que nesse momento de acolhimento aos alunos, a ênfase às

habilidades acima citadas se deve ao fato da necessidade eminente de estimular a
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autonomia para evitar o contato físico entre educadores e alunos, preparando as crianças
para não só realizar com eficiência procedimentos relacionados à higiene como prepará-los
para multiplicar atitudes e comportamentos seguros.
O professor será orientado a

planejar atividades prazerosas, como leituras e

brincadeiras livres, como as que utilizam bola e corda, desenhos com materiais diversos
(utilizando materiais de uso individual) e atividades que valorizem / enfatizem os objetos de
conforto, brinquedos, assuntos e personagens favoritos, apresentação de vídeo no qual
serão apresentadas fotos dos atendimentos realizados durante o período remoto e dos
materiais produzidos, de modo a estimular a criação de vínculo entre professor e aluno,
evitando rupturas no processo de aprendizagem e tornando o atendimento um momento de
aprender através do lúdico, de modo que seja minimizado o estranhamento aos protocolos
de higiene e distanciamento.
Etapa 3- Progressão do atendimento na sala de recursos (a partir da 4ª semana):
Após o aluno estar familiarizado com o ambiente escolar, deverão ser retomadas as
habilidades elencadas no Plano de Desenvolvimento Individual do aluno (PDI), observandose os seguintes critérios:
●

Se as atividades elaboradas nos bimestres anteriores foram realizadas com sucesso,

aumentar o grau de dificuldade das atividades propostas, valorizando e estimulando o
desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos;
●

Se houve dificuldade para o desenvolvimento das propostas elaboradas nos

bimestres anteriores: avaliar quais as habilidades que precisarão ser retomadas.
●

Em todos os casos deverão ser consideradas as informações obtidas no período

investigatório (mês de fevereiro), porém é fundamental que os alunos sejam reavaliados,
visando a elaboração de PDI’s que estejam de acordo com as necessidades de cada criança,
buscando dessa forma oportunizar situações de aprendizagem contextualizadas.

1.1-

Organização do horário de atendimento
A organização dos horários, de atendimento deverão, preferencialmente, respeitar

o que foi acordado com os pais no termo de compromisso assinado no início do ano letivo,
no que diz respeito ao período de atendimento se em horário de aula ou no contraturno,
porém, devido à necessidade de mantermos um número menor de alunos no mesmo
ambiente, dar-se-á preferência ao atendimento individual.
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Os professores do referido atendimento serão orientados pela equipe de formação
quanto a organização e distribuição dos alunos dentro desse horário, que será ajustado de
modo a atender a demanda dentro da carga horária de cada professor.
Os atendimentos terão duração de 50 minutos para a realização da atividade
proposta e um intervalo de 10 minutos entre cada atendimento, período no qual o professor
fará a higienização do ambiente e dos materiais utilizados; além disso, esse pequeno
intervalo entre os atendimentos evitará a aglomeração de pessoas em decorrência do
deslocamento dos alunos e responsáveis.
Visando a preservação do direito à educação, os alunos cuja condição de saúde os
coloca no grupo de risco poderão continuar tendo acesso à educação não presencial em
caso de apresentação de atestado médico que documente condições como baixa imunidade,
ou de documento de próprio punho, devendo esse documento ser entregue na secretaria da
unidade escolar.
Desse modo, os cronogramas de atendimento serão organizados de modo a
garantir: atendimento presencial (ou híbrido, a depender da resolução publicada pela SME),
atendimento remoto e com um período reservado para itinerância (fundamental para que os
casos de alunos em processo de investigação médica que foram encaminhados para
avaliação pedagógica e possível inserção no AEE, possam ser atendidos).

1.2●

Organização estrutural durante o atendimento
As intervenções deverão ser realizadas evitando, quando possível, o contato físico.

Utilizar somente materiais que possam ser facilmente higienizados após o uso, como os de
plástico e E.V.A.
●

Deve ser disponibilizado álcool gel e máscara.

●

Não será permitido o uso de materiais os quais não possam ser higienizados, nem os

de uso coletivo, como massa de modelar, giz, dentre outros.
●

A limpeza deverá seguir o mesmo protocolo de higienização das salas de aula regular,

porém, o professor deverá higienizar após a saída de cada aluno;
●

Deve ser disponibilizado álcool 70º com borrifador para higienização dos materiais

●

Deixar janelas e portas da sala de atendimento abertas

●

Organizar a sala de modo a permitir acesso visual apenas aos materiais que poderão

ser utilizados.
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1.3-

INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA REGISTRO
O registro prática inerente ao trabalho do professor, pois permite, entre outras

possibilidades:
●

Planejar as atividades a serem desenvolvidas;

●

Dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem;

●

Documentar as ações desenvolvidas;

●

Analisar o percurso de desenvolvimento das situações de aprendizagem propostas,

possibilitando a reflexão individual e coletiva sobre as intervenções necessárias.
●

Neste sentido, a equipe de educação especial e inclusiva dará continuidade ao

registro nos modelos de documentos já utilizados, além do preenchimento diário e postagem
semanal da Carteira Pedagógica no espaço destinado a esse fim, denominado Google Sala
de Aula. Buscando adequar a Carteira Pedagógica a um provável ensino híbrido, serão
acrescentadas ao referido documento as colunas destinadas a anotação se o atendimento
se deu presencial ou remotamente.

AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - DEFICIÊNCIA VISUAL (DV)
O AEE/D.V. (Deficiência Visual) realiza o acompanhamento e atendimento dos
alunos com deficiência visual (cegueira ou baixa visão), que necessitam, ou não, de
professor especialista em sala de aula para auxiliar na adaptação de atividades atendendo
as necessidades específicas do aluno.
O professor do AEE/D.V, acompanha e realiza atividades visando estimular o aluno
com deficiência visual a desenvolver suas habilidades e potencial tendo respeitadas e
atendidas suas especificidades.
RETORNO PRESENCIAL:
O atendimento do AEE/D.V, será realizado na EMEF Lamartine Delamare, de
acordo com o horário contrário de escolarização, os professores entrarão em contato para o
agendamento do dia e horário, respeitando os protocolos de retorno e higienização da
unidade escolar.
●

O atendimento será realizado na sala de recursos, com horário previamente agendado

com a família e de forma individualizada, uma ou duas vezes na semana, de acordo com a
necessidade do aluno e disponibilidade da família;
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●

Solicitar que a escola providencie e deixe a disposição do professor material de

higienização necessário;
●

Ao acompanhar o aluno, o professor deverá fazer uso de máscara e realizar a

higienização orientada pela UE;
●

O aluno também deverá fazer uso constante de máscara;

●

Em sala de atendimento o professor deve manter o distanciamento estabelecido de 1,5

metros entre ele e o aluno;
●

Em contato com o material do aluno ou manuseio de recursos utilizados no processo

pedagógico, o professor fará a higienização necessária para a própria segurança e do aluno.
Vale lembrar que muitos alunos com deficiência visual necessitam de diversos recursos
pedagógicos lúdicos como: jogos variados, peças de encaixe, alfabeto móvel, números
móveis, entre outros. Visando estimulação tátil e visual, então tais recursos e materiais
deverão ser devidamente higienizados antes e depois de manuseados;
●

O professor deverá evitar utilizar nos atendimentos objetos que sejam de difícil

higienização; Dar preferência a objetos de uso individual do aluno e objetos de plástico ou
outros materiais que sejam de fácil higienização, nada de madeira, visto que a madeira é
mais difícil de ser limpa. Utilizar também atividades estruturadas que são as atividades
plastificadas e de fácil higienização, tendo critérios específicos na utilização dessas
atividades.
●

O professor deverá entrar em contato com as famílias para saber quais alunos irão voltar

aos atendimentos presenciais e assim preparar seu cronograma de atendimentos de forma
a contemplar todos, em horários espaçados, evitando aglomerações na escola e tendo
tempo para higienizar o ambiente entre um atendimento e outro;
●

Fazer um levantamento sobre a opinião dos pais em relação ao ensino remoto. Se

participaram dos atendimentos, quantas aulas tiveram, o que acharam desses momentos de
interação, o que perceberam do aprendizado de seus filhos nesse período, o que faltou, o
que poderia ter sido melhor, etc. Utilizando a ferramenta Google Formulários, e enviado via
aplicativo de mensagens- Whatsapp.
●

Os alunos que permanecerem no ensino remoto, por decisão dos pais, continuarão

recebendo atendimento via Whatsapp ou meet, que será realizado pelo professor, no horário
previamente programado com a família, em seu horário de serviço na escola.
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●

Caso a escola não disponha de internet o professor especialista irá preparar os materiais

da aula para o aluno, bem como um roteiro explicativo, e a família irá fazer a retirada na
escola ou esta irá encaminhar os materiais até a residência do aluno em dias determinados,
uma vez por semana.
●

A devolutiva dessas atividades deverá ser feita pela família através de fotos e na

devolução das atividades realizadas.
●

Cada atendimento terá duração de 50 minutos e o professor terá 10 minutos para fazer

a higienização da sala e dos materiais utilizados antes de atender o próximo aluno;
●

No primeiro dia de aula do aluno, o professor deverá aguardá-lo na entrada da escola

para orientação e higienização, explicar a necessidade de distanciamento, exemplificando
para que compreendam as mudanças na unidade escolar;
●

Na primeira semana de retorno presencial o professor deverá realizar um novo

diagnóstico dos alunos, fazer uma sondagem (com atividades lúdicas e atividade impressa
para ter o registro), para perceber como estão e o que precisa ser trabalhado. Apresentará
o espaço de atendimento (sala de recursos) e explicará as regras de utilização do mesmo.
Preparará atividades prazerosas (jogos lúdicos, jogos de encaixe, desenhos, atividades
estruturadas) com objetivos específicos, mas afim de criar vínculos com o aluno que está
fora do ambiente escolar a algum tempo;
●

Os atendimentos estarão restritos a sala de recursos para evitar que os alunos tenham

contato com outras crianças e toquem nos objetos do ambiente escolar.
●

Após a realização das atividades iniciais e perceber as necessidades reais do aluno,

traçar as habilidades que deverão ser trabalhadas de acordo com o PDI elaborado e, se
necessário, rever o que havia sido planejado;
●

O professor continuará fazendo seus registros na carteira pedagógica, pontuando os

alunos que estão acompanhando as aulas de forma presencial e os que estão no remoto, na
coluna que será inserida para esse fim. Toda informação deve ser registrada de forma clara
e precisa. Registrar todas as ações feitas, bem como as interações dos alunos e seu
desenvolvimento.

PROFESSOR ESPECIALISTA EM DEFICIÊNCIA VISUAL
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●

No primeiro dia de aula do aluno, o professor deverá aguardá-lo na entrada da escola

para orientação de higienização, explicar a necessidade de distanciamento, exemplificando
para que compreendam as mudanças na unidade escolar;
●

Ao acompanhar o aluno, o professor deverá fazer uso de máscara e realizar a

higienização orientada pela Unidade escolar;
●

O aluno também deverá fazer uso constante de máscara;

●

Em sala de aula manter o distanciamento estabelecido dispondo sua cadeira há cerca

de 1,5 metros da cadeira do aluno;
●

Em contato com o material do aluno ou manuseio de recursos utilizados no processo

pedagógico, o professor fará a higienização necessária para a própria segurança e do aluno.
Vale lembrar que muitos alunos com deficiência visual necessitam de muitos recursos
pedagógicos lúdicos (atividades feitas com materiais concretos para melhor assimilação dos
conteúdos, visando estimulação tátil e visual) tais recursos e materiais deverão
ser devidamente higienizados antes e depois de manuseados;
●

Nas aulas de especialistas (Arte e Educação Física), o professor deverá acompanhar,

orientar e monitorar o aluno com relação às medidas de distanciamento e higiene, bem
Como, realizar as adequações e adaptações necessárias ao melhor desenvolvimento do
aluno nessas disciplinas, sempre em comum acordo com o professor regente das aulas;
●

Acompanhar o aluno na hora do intervalo auxiliando, sempre que necessário, nos

cuidados na hora do lanche e orientando quanto a higienização correta e medidas de
segurança;
●

Orientar o aluno a fazer constantemente higienização das mãos e evitar levá-las ao

rosto;
●

Observar e evitar que os alunos coloquem material escolar na boca ou retirem as

máscaras de segurança;
●

Irá realizar todo acompanhamento do aluno na escola, bem como as ampliações de

todas as atividades e adaptações necessárias para o aprendizado e desenvolvimento do
aluno. Essas adaptações envolvem desde a confecção de materiais pedagógicos lúdicos, de
acordo com os conteúdos que estão sendo trabalhados em sala, ao cuidado com o ambiente
onde o aluno está, evitando risco de acidentes;
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●

Deverá solicitar, com antecedência, o planejamento do professor regente para que

possa realizar as intervenções que serão necessárias na aplicação do conteúdo para o
aluno;
●

O professor especialista, que acompanha o aluno na sala de aula, deverá seguir sempre

as orientações da unidade escolar e do professor regente, uma vez que sua função é ser um
facilitador da aprendizagem do aluno; O especialista deve estimular os professores regentes
a se relacionarem com o aluno com deficiência visual, fazendo com que este interaja e
participe ativamente das aulas como os demais alunos da sala.

AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - DEFICIÊNCIA AUDITIVA
O AEE - D.A (Deficiência Auditiva) realiza o acompanhamento e atendimento dos
alunos com deficiência auditiva leve e moderada e surdez profunda, que realizam o uso da
Oralidade ou Língua de Sinais.
Os Professores Intérpretes de Libras realizam o acompanhamento escolar
(adaptação comunicativa em Língua de Sinais, oralidade e adaptações pedagógicas na
perspectiva bilíngue inclusiva) e os Professores do AEE-D.A. acompanham

o

desenvolvimento dos alunos, realizam os estímulos à comunicação e ao processo específico
de ensino e aprendizagem, além de orientação às famílias.
RETORNO PRESENCIAL:
●

O atendimento do AEE - D.A /SME será realizado na EMEF Lamartine Delamare, de

acordo com o horário contrário ao de escolarização, os professores entrarão em contato para
o agendamento do dia e horário, respeitando os protocolos de retorno e higienização da
Unidade Escolar, em atendimento individualizado, duas vezes por semana, cada
atendimento terá duração de 50 minutos e o professor terá 10 minutos para fazer a
higienização da sala e dos materiais utilizados antes de atender o próximo aluno respeitando
a porcentagem estipulada para o retorno presencial, uma vez que neste processo todos os
alunos atendidos retornam, com exceção dos alunos que apresentem comorbidades e não
possam voltar nesse momento e continuarão a ser atendidos de forma remota.
●

O professor entrará em contato com as famílias para saber quais alunos irão voltar aos

atendimentos presenciais e assim preparar seu cronograma de atendimentos de forma a
contemplar todos, em horários espaçados, evitando aglomerações na escola e tendo tempo
para higienizar o ambiente entre um atendimento e outro.
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●

Ao receber o aluno fazer uso de máscara e realizar a higienização orientada pela

Unidade escolar, após a saída do aluno realizar nova higienização. Os familiares não
poderão permanecer na sala, em respeito ao distanciamento necessário.
●

Atividades de estímulo à oralidade deverão ser realizado com uso da máscara

(professor e aluno), solicitar se possível que o aluno utilize a máscara de visor
(disponibilizada por doação aos alunos).
●

E nos casos em que o aluno apresente atestado médico com comorbidades

necessitando que o atendimento seja remoto, os professores continuarão atendendo por
vídeos chamadas via Whatsapp ou Meet, no horário combinado com os pais, conforme
aconteceu no período remoto, duas vezes por semana, trabalhando o estímulo a
comunicação e o desenvolvimento de habilidades e competências descritas no PDI.
●

O atendimento remoto será realizado pelo professor no horário programado em serviço

na escola. Caso a escola não disponha de internet o professor especialista irá preparar os
materiais da aula para o aluno, bem como um roteiro explicativo, e a família irá fazer a
retirada na escola ou esta irá encaminhar os materiais até a residência do aluno em dias
determinados, uma vez por semana. A devolutiva dessas atividades deverá ser feita pela
família através de fotos, registros e na devolução das atividades realizadas.
Os professores do Atendimento Educacional Especializado continuarão realizando
os

registros semanais na Carteira Pedagógica, pontuando os alunos que estão

acompanhando as aulas de forma presencial e os que estão no remoto, na coluna que será
inserida para esse fim. Toda informação deve ser registrada de forma clara e precisa.
Registrar todas as ações feitas, bem como as interações dos alunos e seu desenvolvimento.

PROTOCOLO PEDAGÓGICO PARA O RETORNO AEE/SURDEZ.
1ª SEMANA:


Atividades lúdicas de Acolhimento – foco no sócio emocional.



Jogos



Contação de histórias



Escuta ativa



Leitura deleite



Jogos incentivadores com reforço positivo.



Registro artístico/fotográfico dessas atividades.
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Apresentação da sala e dos protocolos sanitários;



Mostrar a sala, os materiais, falar dos objetivos do trabalho e apresentar as fichas

com os combinados de prevenção à Covid-19. Apresentando as fichas uma vez que as
crianças surdas necessitam de uma explicação visual;


Ensinar aos surdos os sinais pertinentes aos protocolos de segurança.



Fornecer cartilha de segurança da Covid realizada pelo professor e aluno no primeiro

atendimento.
Descrição do atendimento:
Ao receber a criança na porta da escola, conduzi-la até a sala de aula, mostrando o
percurso e apresentando as dependências da escola, e levá-la ao banheiro para
higienização das mãos com água e sabão ou álcool da maneira correta, para que esta prática
se torne uma rotina.
Ao chegarem na sala de aula, o professor mostra a sala que é nova, os materiais
que podem ser utilizados, pede para o aluno colocar seu material de uso pessoal (lápis,
borracha, canetinha, cola) na mesa que irá utilizar, e dá início ao atendimento com as
atividades lúdicas de acolhimento descritas acima, que pode variar dependendo do interesse
do aluno.
Após essa atividade iniciam um jogo de tabuleiro para saber se ele compreendeu as
ideias abordadas neste momento de acolhimento do retorno, já iniciando o que será avaliado
na semana seguinte que será destinada a nova avaliação diagnóstica.
Nesta mesma semana será encaminhado aos responsáveis uma pesquisa de
satisfação do trabalho no período remoto, específico do AEE-DA (averiguação da
aprendizagem no período remoto de acordo com a percepção dos pais). Utilizando a
ferramenta Google Formulários, e enviado via aplicativo de mensagens-WhatsApp.
2º SEMANA:


Avaliação Diagnóstica



Sondagem para os alunos surdos não alfabetizados: Propor atividades que

possibilitem diagnosticar o conhecimento da datilologia do Alfabeto manual (Ordem e grafia
das letras do Alfabeto, reconhecimento e escrita do nome, membros da família, repertório de
palavras conhecidas por campo semântico).


Sondagem para os alunos Deficientes Auditivos não alfabetizados: Propor

atividades que possibilitem averiguar o conhecimento do Alfabeto (ordem e grafia das letras
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do Alfabeto, leitura e escrita do nome, membros da família, repertório de palavras conhecidas
por campo semântico).


Produção textual para alunos alfabetizados: Produção de banco de palavras,

frases e pequenos textos com apoio de imagens do contexto da vivência da criança.


Sondagem do repertório matemático: Propor atividades que possibilitem averiguar

os conhecimentos matemáticos relacionados ao conceito e à leitura e escrita dos números,
ao reconhecimento e à nomenclatura das formas geométricas, noções espaciais, temporais,
de lateralidade, campo aditivo.


Conversa com aluno para observar as questões de Letramento.



Conversa informal com o objetivo de saber o que a criança sabe de si no mundo e na

relação com o outro e com o contexto em que vive.
PROFESSORES INTÉRPRETES DE LIBRAS
 Aguardar o aluno na entrada da escola para orientação de higienização, explicar a

necessidade de distanciamento, exemplificando para que compreendam as mudanças na
unidade escolar.
 Ao acompanhar o aluno fazer uso de máscara e realizar a higienização orientada pela

Unidade escolar.
 Em sala de aula manter o distanciamento estabelecido dispondo sua cadeira há cerca de

1,5 metros da cadeira do aluno;
 Caso em contato com o material do aluno ou manuseio de recursos visuais para

exemplificar a comunicação para o aluno, o professor deverá higienizar os materiais após o
uso, se possível usar máscara com visor de boca, para facilitar a compreensão por parte dos
alunos.


No recreio e aulas de especialistas orientar e monitorar o aluno com relação às medidas

de distanciamento.
 Realizar conforme o desenvolvimento Pedagógico da Creche, EMEI, EMEIF e EMEF as

adaptações pedagógicas, (rotinas e ou atividades) específicas da Educação de surdos e de
acordo com a necessidade comunicativa do aluno.
 Os professores intérpretes acompanharam as ações do professor regente para todos os

alunos, realizando as adequações necessárias como a sinalização em libras onde inserem
os sinais que representam as palavras na língua Portuguesa e as imagens que fornecem
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pistas visuais ao aluno surdo, auxiliando na

compreensão do conteúdo proposto e a

aquisição de competências e habilidades não sendo necessário ações diferenciadas.
 Os professores intérpretes continuarão fazendo seus registros na carteira pedagógica,

pontuando os alunos que estão acompanhando as aulas de forma presencial e os que estão
no remoto, na coluna que será inserida para esse fim. Toda informação deve ser registrada
de forma clara e precisa. Registrar todas as ações feitas, bem como as interações dos alunos
e seu desenvolvimento.
ESTAGIÁRIOS - RETORNO PRESENCIAL


O estagiário (a) fará o mesmo horário de seu contrato.

●

Acompanhará o aluno quando este comparecer na Unidade Escolar. Nos outros dias

auxiliará a professora de sala e ficará à disposição da Unidade Escolar.
●

O estagiário (a) continua sendo o mediador da criança com o intuito de desenvolver

sua autonomia, mas respeitando toda a norma de higienização e cuidados nesse momento
de pandemia.
CUIDADO COM ALUNO:
●

Usar máscara, utilizar álcool gel nas mãos para higienização caso tenha contato pessoal,

exemplo: Sialorréia (hipersalivação), troca de fraldas, limpeza de nariz e outros. Não serão
permitidos abraços e beijos.
●

Os materiais que terão necessidade de adaptação deverão ser construídos com material

que possa ser higienizado com álcool 70º, como EVA e materiais plastificados. O material
deverá ser higienizado antes de ser manuseado pelo aluno. Os alunos não poderão ter
acesso a bichos de pelúcia e outros objetos que dificultam a higienização rápida.
●

O aluno não deverá levar e permanecer com objeto ou brinquedo trazido de casa na

Unidade Escolar.
●

No caso do “objeto” ser apoio/segurança para o aluno, este também terá que ser de

possível higienização com álcool.
●

Não usar e compartilhar o celular com o aluno.
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ALTERAÇÃO NO QUADRO “MEU PERCURSO REMOTO”
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