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PLANO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL 

ANO LETIVO-2º SEMESTRE-2021 

Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Monteiro Lobato 

Rede de Ensino: PRIVADA 

Município: Várzea Paulista - SP 

Diretor: Luiz Antonio Lopes Garcia 

INTRODUÇÃO 

      Considerando as publicações dos Decretos nº 65.849, de 06/07/2021 e 65.856 de 

07/07/2021 e da Resolução Seduc nº 65/2021 a Direção da Escola de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental Monteiro Lobato encaminha o Plano de Atendimento Presencial para o 

segundo semestre de 2021.  

    Com a alteração do Decreto nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, o Art. 3º passa a vigorar 

com a seguinte redação:   

“Durante a vigência da medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de 

março de 2020, as aulas e demais atividades presenciais nas unidades de educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio localizadas no território estadual respeitarão os 

parâmetros seguintes: 

I - observância de distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas, em todos os ambientes 

escolares, inclusive naqueles de acesso comum, para o desenvolvimento de quaisquer 

atividades; 

II - planejamento das atividades em conformidade com a capacidade física da unidade escolar, 

admitindo-se o escalonamento de horários de entrada e saída; 

     III - monitoramento de risco de propagação da COVID-19, observadas as orientações do 

Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, bem como as diretrizes da 

Secretaria de Estado da Saúde."; (NR) 

INDICADORES ESCOLARES 

As aulas na Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Monteiro Lobato (APAE) estão 

sendo ministradas em formato Híbrido, seguindo os decretos e orientações de acordo com 

Plano São Paulo. 

ATENDENDO ATUALMENTE 100% DA CAPACIDADE 
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O Ambiente Escolar atende prontamente o retorno dos alunos para o segundo semestre do 

ano letivo de 2021. 

OBJETIVOS 

Tendo em vista a situação perante a Pandemia do novo coronavírus nossa escola, neste 

período, tem como objetivo principal os itens relacionados abaixo: 

• Acolher social e emocionalmente alunos e profissionais da educação; 

• Impulsionar perspectivas efetivas de ensino-aprendizagem para todos os alunos; 

• Preservar a trajetória acadêmica de nossos alunos; 

• Preservar a saúde e integridade física de nossos alunos e familiares (Grupos de Risco); 

• Possibilitar condições sanitárias em nossa escola, pela saúde e bem estar de nossos 

alunos e comunidade, diminuindo ao máximo o impacto epidemiológico; 

• Manter o Plano de Retorno sempre atualizado e o torna-lo público, disponibilizando-o 

em nosso sitio eletrônico conforme endereço: www.apaevarzeapaulista.org.br 

Assim, baseada nessas normativas e diretrizes sanitárias, a Escola de Educação Infantil 

e Ensino Fundamental Monteiro Lobato, apresenta as seguintes orientações para o retorno das 

aulas presenciais: 

ORIENTAÇÕES PARA O AMBIENTE ESCOLAR: 

• Orientar aos pais ou responsáveis que os estudantes que apresentarem sintomas para 
COVID-19 não devem ir para escola e devem procurar o serviço de saúde. 

•Orientar pais, responsáveis e alunos sobre as regras de funcionamento da unidade escolar na 
reabertura, protocolos, calendário de retorno e horários de funcionamento; 

• Iremos disponibilizar um funcionário de ponto de contato na entrada do prédio da 
instituição de ensino para monitorar sintomas, registrar e atualizar os casos suspeitos e 
confirmados de COVID-19 no Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para 
COVID-19. 

• Manter o distanciamento de 1,0 metro entre as pessoas, especialmente na sala de aula;  

• Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%, disponibilizando 
esses itens em pontos estratégicos do ambiente escolar;  

• Utilizar máscara dentro da instituição de ensino; 

• O prédio escolar deve ser totalmente higienizado, especialmente as salas de aula e as 
superfícies tocadas pelas pessoas, antes do início de cada turno e sempre que necessário; 

• Os banheiros, lavatórios e vestiários devem ser higienizados antes da abertura e a cada três 
horas, no mínimo; 
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• Limitar a quantidade máxima de pessoas ao mesmo tempo no banheiro 

• Higienizar, logo após o uso, todo o material de uso pedagógico coletivo. 

• Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas, evitando o toque nas 
maçanetas e fechaduras; 

• Evitar o uso de ventiladores; 

• Retirar o lixo a cada troca de período ou preferencialmente de 03(Três) em 03 (Três) horas; 

• Manter os alunos sempre nos mesmos pequenos grupos, não dividindo as turmas; 

• Orientar os alunos a não compartilhar objetos e materiais; 

•Organizar horários alternativos para uso dos espaços coletivos, como quadras, refeitórios 
aglomerações; 

•Os espaços de nossa escola serão organizados de acordo com a porcentagem dos alunos a 
serem atendidos. 

•Estudantes e profissionais de educação cujo diagnóstico de COVID-19 foi negativo podem 
voltar imediatamente às atividades; 

•Os casos suspeitos poderão retornar às suas atividades laborais presenciais antes do período 
determinado de afastamento quando tiverem um exame laboratorial descartando a COVID-19, 
de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e estiverem com melhora dos sintomas 
após 72 horas 

•Uso de equipamento de sanitização por ionização e vapor à frio (funcionário especifico para 
este trabalho) para a limpeza dos ambientes utilizando produto especifico, a fim de manter 
todos os ambientes coletivos sanitizados e higienizados. 

•Somente poderão se manter exclusivamente em atividades remotas os estudantes que 
pertencerem ao grupo de  risco  para  a  COVID-19,  conforme  atestado  médico,  e  aqueles  
cujos  responsáveis  legais comuniquem por escrito a decisão de não frequentar 
presencialmente a unidade escolar e se comprometam  com  a  participação  das  atividades  
remotas,  enquanto  perdurar  a  medida  de  quarentena instituída pelo Decreto nº 64.881, de 
22-03-2020. 

ORIENTAÇÕES PARA OS HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA: 

•Evitar que pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora entre na escola; 

• Organizar a entrada e a saída para evitar aglomerações e estabelecendo horários alternativos 
para cada turma; 

• Aferir a temperatura dos alunos e servidores no horário da entrada e, caso a temperatura 
esteja acima de 37,5°C, orientar o retorno para casa e a busca de atendimento médico; 

• Designar funcionário para monitorar os sintomas na entrada da unidade escolar; 

• Manter o distanciamento mínimo de 1,0 metro e utilizar máscara; 
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• Disponibilizar piso sanitizante nas entradas da instituição; 

• Organização de formas alternativas para entradas e saídas, de modo a evitar aglomerações 
em portões, corredores, quadra, etc. 

ORIENTAÇÕES PARA OS HORÁRIOS DE MERENDA: 

• As merendas devem ser feitas com revezamento das turmas em horários alternados, 
respeitando o distanciamento de 1,0 metro entre as pessoas, para evitar aglomerações; 

• Alunos e funcionários devem lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em 
gel 70% antes e após as refeições; 

• Profissionais que preparam e servem alimentos devem utilizar EPIs e seguir os protocolos de 
higiene de manipulação dos produtos; 

• Orientar alunos e funcionários para retirar a máscara antes de se alimentar e guardá-la 
adequadamente em um saco plástico ou de papel; 

• Ao servir a merenda escolar, manter o distanciamento mínimo de 1,0 metros entre as 
pessoas no refeitório; 

• Cada estudante deve ter seu próprio copo ou garrafa de uso individual. 

• Os professores da Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Monteiro Lobato 
poderão ministrar aulas ou realizar orientação para os alunos independentemente da turma, 
desde que não seja prejudicado o atendimento dos estudantes para os quais possuam aulas 
atribuídas. 

ORIENTAÇÕES PARA O MONITORAMENTO: 

• Não permitir a entrada de pessoas sintomáticas para Covid-19 na escola; 

• Separar uma sala para isolar pessoas que apresentem sintomas na instituição de ensino até 
que possam voltar para casa;  

• No caso de algum aluno apresentar os sintomas da Covid-19 na escola, os pais ou 
responsáveis devem ser comunicados para buscá-lo, sendo que o mesmo deve aguardar em 
sala isolada; 

• Nas situações de alunos sintomáticos, orientar as famílias a procurar o serviço de saúde e 
seguir as orientações médicas, apresentando atestado em caso de testagem positiva; 

• Se um profissional ou aluno testar positivo para Covid-19, rastrear todos da escola que 
mantiveram contato com esta pessoa e recomendar que os mesmos procurem o serviço de 
saúde e fiquem em isolamento de acordo com o atestado médico.  

 

ORIENTAÇÕES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR: 

• Adotar os cuidados de higiene necessários no deslocamento de casa para a escola; 
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• Fazer o uso de máscara, de acordo com a aceitação de cada aluno no percurso de casa até à 
escola; 

• O transporte escolar deve ser higienizado entre uma viagem e outra; 

• As janelas do transporte utilizado devem permanecer abertas para a circulação do ar durante 
todo o trajeto e os assentos utilizados intercaladamente; 

• O álcool em gel deve estar disponível para a higienização das mãos de todos os ocupantes do 
transporte escolar; 

Obs.: A Responsabilidade sobre as orientações da higienização do transporte fica sob os cuidados dos condutores. 

PROTOCOLOS DA REUNIÃO DE PAIS: 

o Na reunião os pais ou responsáveis irão ser divididos em pequenos grupos para evitar 
qualquer tipo de aglomeração. 
 

o Serão dadas as informações necessárias sobre o processo de retorno das aulas 
presenciais ou remotas, para que os pais ou responsáveis possam definir o que é 
melhor para seu filho neste momento. 
 

o Cada pai ou responsável optou pelo retorno presencial ou remoto. 

• Divulgar amplamente na comunidade escolar as determinações e recomendações das 
autoridades sanitárias sobre a prevenção da Covid-19; 

• Todos os alunos e suas famílias devem ser orientados para que os materiais levados à escola 
sejam devidamente higienizados no retorno as suas residências: mochilas, brinquedos, 
material escolar e de higiene pessoal; 

• Orientar as famílias sobre o uso do uniforme exclusivamente na escola e sobre a necessidade 
de, ao retornarem para casa, trocarem de roupa imediatamente, evitando que transitem 
uniformizados em outros ambientes; 

• Elaborar uma escala de limpeza que possibilite maior frequência de higienização dos diversos 
ambientes da escola, assegurando as condições de higiene e desinfecção das salas de aulas e 
locais compartilhados da instituição, pelo menos quatro vezes ao dia; 

• Os alunos deverão ser orientados para que cada um tenha sua própria garrafa ou copo de 
água e que esses recipientes devem ser higienizados antes de sua utilização na escola e ao 
chegar em casa, todos os dias. 

ORIENTAÇÕES PARA ATIVIADES EXTRACURRICULARES 

Será dado inicio as atividades extracurriculares (Educação Física, Artes, Arte terapia, Música, 

Dança e Capoeira), com os devidos protocolos sanitários aplicados em nossa escola, mantendo 

o distanciamento de 1,0 metro entre os alunos. 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 
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• Orientar os alunos, suas famílias e os profissionais da unidade escolar sobre a preparação do 
ambiente escolar. 

• Reunião de pais, para o retorno das atividades presenciais ou remotas; 

• A Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Monteiro Lobato se compromete a 
registrar as ocorrências de casos suspeitos e confirmados de COVID-19 no Sistema de 
Informação e Monitoramento da Educação para COVID-19 – SIMED, disponível na Secretaria 
Escolar Digital – SED, mantendo- -o constantemente atualizado, conforme o disposto no 
Decreto 65.384/2020. 

CONCLUSÃO 

Nossa Escola se compromete a manter rigorosamente os protocolos de segurança para 

a reabertura, entre eles estão o distanciamento de 1,0 metro entre as pessoas, inclusive na 

sala de aula; merendas com revezamento das turmas em horários alternados; horários de 

entrada e saída escalonados para evitar aglomerações; a higienização constante do paço 

escolar, com isso a Escola continuará acompanhando atentamente todos os desdobramentos 

relativos ao avanço  da  COVID-19  e suas implicações  na  área  educacional  nos adaptando  o  

mais  prontamente possível na hipótese de necessidade de ajustes nas diretrizes acima 

indicadas e nos avanços da Fase de reabertura.  

 

 

 

Várzea Paulista 28 de julho de 2021 
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