PLANO DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS
EM ATENDIMENTO AO DECRETO N.º 041/2021 E AO
PROTOCOLO DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO/RJ ANEXO 01/2020
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Identificação da Mantenedora: Colégio Paraíso
Endereço: Rua Visconde de Itaúna, nº 2671, Paraíso, S.G.
Código Censo: 33091226
Ato Autorizativo:Ato nº 18 de 04/12/58; Resolução SEEC nº 699/82.
Modalidades que oferta e Atos Autorizativos: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino
Médio. Portaria nº6233/DAT, de 30/08/85.
Equipe Técnica Pedagógica: Diretora: Ana Maria Nunes El Achkar; Vice-diretora: Eline Tavares
Rodrigues da Silva.
APRESENTAÇÃO
O processo histórico traz situações inesperadas que exigem da sociedade iniciativas capazes de
responder aos desafios e aos desdobramentos delas decorrentes. A COVID -19 impôs o
distanciamento físico e o regime de excepcionalidade para a comunidade nacional e
internacional, provocando mudanças profundas e densas em todo o planeta. Novas formas de
ser e de estar no mundo se impuseram aos humanos que povoam a terra. A educação não
ficou alheia a esse contexto que tem gerado, continuamente, a necessidade de ajustes e
inovações que respondam às exigências que se colocam cotidianamente.
Aproximadamente há um ano, as atividades escolares passaram a ser realizadas remotamente
através do uso das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs). Esta metodologia
suscitou a utilização pelos professores de estratégias digitais que passaram a ser realizadas de
modo a oferecer subsídios que pudessem preparar e apoiar esse grupo em suas atividades
com os alunos. A migração do trabalho para a plataforma Teams da Microsoft, e do material
digital através da Plataforma Conexia, tem possibilitado a realização de um trabalho efetivo e
com ótimos resultados para professores, alunos e famílias.
Além de toda a tecnologia que permitiu-nos dar continuidade a um ensino de qualidade, a
escola também faz uso de diversos outros meios, mídias sociais, e-mails pontuais, lives, vídeos
que permitem estabelecer a interação constante com as famílias, mantendo as informações
atualizadas a respeito dos desdobramentos da Pandemia e sobre seus reflexos no processo
remoto de ensino/aprendizagem.
Contudo, e mais uma vez, no ano de 2021 a equipe gestora do Colégio Paraíso é convidada a
enfrentar um novo desafio: a retomada das aulas presenciais e a adoção do Ensino Híbrido
para atender aos alunos in loco e, simultaneamente, àqueles, cujas famílias, ainda não se
sentem seguras em relação ao retorno de seus filhos à escola. Esse enfrentamento supõe a
adoção de uma série de medidas, que se fazem necessárias e que estão presentes no Plano de
Retomada das Aulas Presenciais.
Examinando os critérios de exigência para o retorno seguro das atividades escolares
presenciais, estabelecidos na RESOLUÇÃO CONJUNTA SEEDUC/SES Nº 1536 DE 25 DE JANEIRO
DE 2021, constatamos que o Colégio Paraíso se preparou para reiniciar as suas atividades
escolares presenciais sem, no entanto, deixar de registrar o fato de que risco zero não existe.
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Além de ser um colégio com amplas e ventiladas salas de aulas e demais instalações para o
desenvolvimento das atividades pedagógicas, conta com espaços abertos para outras ações,
bem como espaço para recreação infantil e duas quadras, sendo uma em ginásio coberto. Ou
seja, o Colégio Paraíso conta com uma infraestrutura privilegiada, podendo receber seus
alunos de forma híbrida e escalonada, além de obedecer rigorosamente aos protocolos
sanitários recomendados.
Registramos que o retorno às atividades escolares, sob um novo modelo, representa desafios
sem precedentes à educação, sendo o primeiro deles o planejamento organizacional. Sua
finalidade é o de garantir a integridade física, mental, psicológica e social de toda a
comunidade escolar, paralelamente ao aprimoramento e à reorganização das estratégias de
ensino-aprendizagem.
Com responsabilidade e comprometimento planejamos e nos organizamos para o retorno das
atividades presenciais a partir de 08 de Fevereiro de 2021, seguindo as orientações e
determinações dos órgãos competentes, tanto a nível estadual quanto municipal. Ressaltamos
que as famílias puderam optar pelo ensino presencial ou ensino remoto, pois as aulas
ministradas presencialmente são simultaneamente transmitidas pela plataforma Teams da
Microsoft aos alunos que optarem por permanecer em suas casas.
Além de todo planejamento, e para podermos prosseguir com a logística de retorno, será
realizada a tabulação do quantitativo de alunos, por turma que receberemos na escola a partir
de 08 de Fevereiro, com base nas respostas a pesquisa enviada aos responsáveis. Neste
sentido,
registramos
o
link
de
acesso
à
pesquisa:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZXNYEZYkA0ObMacHTd8IaC4LsHrPJl1F
k9kC-lEX1GdUN09CQlRRS09GTllJN1A4TUhUSVA3VDVYQy4u que ficará disponível até às 17h
do dia 05/02, sexta-feira. A partir das 18h, a Equipe Diretiva contabilizará o número de alunos
que tem intenção de participar das aulas presenciais. A ausência de resposta à pesquisa será
considerada como opção pelo ensino remoto.
A quantidade de alunos que optaram pelo ENSINO PRESENCIAL aferida será imprescindível,
pois o número de alunos que poderão assistir às aulas presenciais em cada sala será limitado.
Dessa forma, em caso de ultrapassagem do limite de alunos por sala, a escola seguirá a
orientação do rodízio, na turma em questão, de forma semanal para que a carga horária seja
cumprida em ambos os modelos: presencial e remoto.
Assim sendo, todas as demais informações que se fizerem necessárias serão encaminhadas por
e-mail para os responsáveis, bem como postadas nos grupos de whatsApp referentes a cada
ano. A seguir, segue o “PLANO DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS” do Colégio Paraíso,
onde se encontram descritas todas as ações e compromissos assumidos pela escola, bem
como os compromissos que caberão às famílias, em uma proposta de garantia a um retorno
seguro e que corresponda às orientações legais. Essas informações serão pertinentes para que
os responsáveis possam se assegurar de sua escolha pelo ensino remoto ou presencial.
OBJETIVOS
Dar continuidade ao processo de formação das nossas crianças e jovens, com aulas em modelo
híbrido (on-line e presencial) de forma simultânea, enquanto durarem as orientações dos
órgãos competentes, que direcionam para o distanciamento social.
Prosseguir com os objetivos educacionais pré-estabelecidos pela instituição para este ano de
2021, bem como aqueles indicados no PPP (Projeto Político Pedagógico) do Colégio Paraíso,
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com as devidas adaptações necessárias, atendendo rigorosamente aos protocolos de
biossegurança produzidos pelas autoridades sanitárias locais, pelos sistemas de ensino,
secretarias de educação e instituições escolares, com participação das comunidades escolares,
considerando as características de nossa unidade educacional, observando regras de gestão,
de higiene e de distanciamento físico de estudantes, de funcionários e profissionais da
educação, com escalonamento de horários de entrada e saída para evitar aglomerações, e
outras medidas de segurança recomendadas.
Promover o desenvolvimento/aprimoramento da consciência social/política e crítica do
educando, ampliando e transformando o conhecimento com base no saber socialmente
organizado e na sua relação teórico-prática, embasada no enfrentamento e na adoção de uma
série de medidas, que se fazem necessárias e que estão presentes neste Plano de Retomada
das Aulas Presenciais.
BASE LEGAL
O presente plano orienta-se pelo DECRETO Nº 041 de 29 de janeiro de 2021, que dispõe sobre
a classificação da educação como serviço essencial no território do Município de São
Gonçalo/RJ, além de apresentar o Protocolo de Retomada das Aulas Presenciais, a ser seguido
pelas instituições de Educação Básica, localizadas nesta cidade. O referido dispositivo observa,
também, a necessidade de adoção de medidas para reduzir riscos e evitar a propagação do
novo coronavírus (SARS-CoV-2) no ambiente escolar. Dentre estas providências, destaca-se a
orientação para a elaboração do Protocolo de Biossegurança, tendo por base as boas práticas
de prevenção aos riscos para a promoção de saúde comunitária e as instruções técnicas
amplamente divulgadas pelos órgãos responsáveis pelo combate à pandemia. São orientações
de natureza sanitária, logística e operacional, direcionadas à comunidade escolar.
Este plano não contempla as questões pedagógicas. Estas serão abordadas em documentos
específicos, tendo como referência a Proposta Pedagógica e o Regimento Interno da
instituição. Entretanto, ressaltamos que esses documentos preservam os valores e os
compromissos próprios da identidade do Colégio Paraíso. Ou seja, o entendimento da
educação como um bem público e comprometido com o processo de ensino/aprendizagem de
seus alunos tendo como missão a pesquisa e a investigação para que haja mais conhecimento,
mais tecnologias, mais ensino, mais promoção da cultura, das ciências, das artes e das
tecnologias, em ordem ao desenvolvimento dos Países e Povos do espaço lusófono; a opção
pela educação integral que considera o aluno como um sujeito de múltiplas dimensões e
portador de uma história de vida; o cuidado em agir com suavidade e firmeza; o exercício do
diálogo; a educação pela via do coração e do amor fundada em princípios e valores da boa
convivência; a busca constante de fazer do mundo um espaço mais humano e humanizado,
entre outros. Além disso, O Colégio Paraíso, organizado como entidade apartidária, inspirandose nos princípios de liberdade e nos ideais de Solidariedade humana, tem como finalidade
difundir e aprimorar a educação na Comunidade a qual está inserida, obedecendo ao previsto
nas Diretrizes Curriculares Nacionais e na legislação em vigor que norteiam as organizações,
articulações, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas.Esses valores estão
presentes, norteando o processo de construção, execução e acompanhamento deste
planejamento.
DETALHAMENTO DAS FORMAS DE ATENDIMENTO E DOS QUANTITATIVOS PRESENCIAIS
O colégio está equipado com os recursos tecnológicos necessários para trabalhar com aulas
presenciais e com o revezamento de grupos. Nas bandeiras laranja, amarela e verde, a escola
receberá apenas 50% dos alunos matriculados em cada turma, garantindo o distanciamento
recomendado pelas normas sanitárias vigentes e em conformidade com o DECRETO nº
342/2020 (respeitando as alterações dos nºs 346/2021, 354/2020, 359/2020, 399/2020),
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008/2021 e 34/2021. O revezamento de alunos de uma turma, quando necessário, será
organizado pela lista de chamada. Na Educação Infantil serão desenvolvidas atividades
presenciais e remotas e todos os alunos terão suas atividades desenvolvidas pela professora e
pela auxiliar de ensino, em sala de aula e nos demais espaços da escola. Os alunos que
optarem pelo regime remoto continuarão recebendo os Planos de Estudos, semanalmente, e
as aulas on-line previstas no horário escolar. Tanto na Educação Infantil como no Ensino
Fundamental I , II e Médio, as atividades serão síncronas. As salas estão equipadas com
computadores com acesso à internet, câmeras, projetores de imagem e equipamento de som.
Dessa forma, os alunos que estiverem em casa acompanharão pela plataforma Teams da
Microsoft, e por diferentes aplicativos de apoio, em tempo real, as aulas que estiverem
ocorrendo no colégio. Os protocolos de interação entre alunos presenciais, alunos remotos e
seus professores serão coordenados e monitorados pelos docentes e pelas coordenações
pedagógicas, auxiliados pelos funcionários do turno e demais profissionais escalados para essa
tarefa. Os alunos que estiverem acompanhando as aulas de suas casas serão orientados sobre
os procedimentos indispensáveis ao bom andamento do processo ensino/aprendizagem, com
destaque para a manutenção das câmeras abertas de forma a garantir a interação entre os
alunos e seus professores. Os professores do grupo de risco ministrarão suas aulas, de casa,
pela plataforma de ensino e, simultaneamente, terão essas aulas projetadas para os alunos
que estiverem no colégio e mediadas pelos funcionários do turno. No caso de bandeira verde,
haverá autorização para 50% de presença. Entretanto, até o fim de 2021, salvo dispositivo
legal em contrário, as famílias poderão optar pela manutenção das aulas por meios remotos.
RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS
Dia 08 de Fevereiro:
Manhã: do 6º ao 9º Ano EF + Ensino Médio - Ensino remoto
Tarde: Educação Infantil + do 1º ao 5º EF- Híbrido
Dia 03 de março:
Manhã: do 6º ao 9º Ano EF + Ensino Médio - Híbrido
Tarde: Educação Infantil + do 1º ao 5º EF- Híbrido
OBSERVAÇÃO: As datas previstas para o retorno estão atreladas à bandeira que estiver
vigente à época. Quanto ao quantitativo de alunos a serem atendidos presencialmente, o
colégio reserva-se ao direito de estabelecer 50% do total de alunos matriculados nas turmas,
na bandeira amarela, laranja e verde. O quantitativo de 100%, quando a pandemia estiver
controlada.
Fluxo escolar
O fluxo escolar fica assim definido: os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do
Ensino Médio ingressarão na escola, no horário compreendido entre 7h às 12h, usando
diferentes portarias de acesso (PORTARIAS A entrada e B saída), evitando, assim,
aglomerações e garantindo aos estudantes o distanciamento recomendado. A saída desses
alunos ocorrerá entre 11h às 12h, fazendo o mesmo percurso e utilizando as mesmas portarias
usadas na entrada para o início das aulas. Todos os estudantes passarão por medição de
temperatura e higienização de mãos com álcool 70%.
Os alunos da Educação Infantil farão uso da PORTARIA A para acesso na escola, entrarão com
seus acompanhantes e seguirão pela rampa de acesso às quadras até as salas da Educação
Infantil, no BLOCO B, passando pela quadra descoberta. Já os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental I, entrarão pela PORTARIA A, subirão a rampa do prédio do BLOCO A, com
caminho exclusivo às salas de aula, podendo entrar no colégio, das 13h, às 13h30min, com
horário previsto para a saída, a partir das 17h às 17h30min, de acordo com a escala
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apresentada abaixo. Os alunos do Fundamental I entrarão com seus acompanhantes até a
chegada da escada de acesso ao 1º andar, terão mãos, mochilas e calçados higienizados e
seguirão somente com a equipe de apoio às suas respectivas salas de aula, onde os
professores,já posicionados,os aguardam. Os professores e funcionários utilizarão,
exclusivamente, a PORTARIA A para a entrada. Fica estabelecido, neste plano, que nenhum
familiar adentrará nas salas de aula da escola nos horários estabelecidos para entrada. Nos
horários de saída, os responsáveis dos alunos da Educação Infantil farão o mesmo percurso da
entrada. Contudo, aguardarão seus filhos na calçada externa do espaço da EI. Já os
responsáveis pelos alunos do 1º ao 5º ano se dirigirão às salas para buscarem os estudantes do
BLOCO A e descerão pelas escadas do AUDITÓRIO.
Em caso de necessidade de contato com a secretaria, tesouraria ou com a coordenação
pedagógica, ele deverá ocorrer por meios remotos, ou nos horários previstos para
atendimento ao público. Os atendimentos ao público em geral serão realizados das 8h às 12h
pela manhã e, à tarde, das 14h às 19h. A portaria a ser utilizada é a da Rua Visconde de Itaúna,
2671, Paraíso, São Gonçalo/RJ. Recomenda-se a marcação pelo telefone;
HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA DOS TURNOS
Matutino: Ensino Fundamental II e Ensino Médio
Entrada: 601 e 701 - 6h50min
Saída: 601 e 701 – 11h10min
801 e 901 - 7h
801 – 11h15min
1001 e 1002 – 7h10min
901 – 11h20min
2001 e 3001 – 7h15min
1001 e 1002 – 11h25min
2001 e 3001 – 11h30min

Vespertino: Ed. Infantil/Ensino Fundamental I e II
Entrada 611 – 12h50min
Saída 611 – 17h30min
511 – 13h
511 – 17h30min
411 – 13h
411 – 17h20min
311 – 13h
311 -17h15min
211 – 13h
211 – 17h10min
111 – 13h
111 – 17h
Ed. Infantil – 13h
Ed. Infantil – 17h
Designação das Salas e aula
Creche 02
Bloco B
Creche 03
Bloco B
Pré 01
Bloco B
Pré 02
Bloco B
111
Bloco A
211
Bloco A
311
Bloco A
411
Bloco A
511
Bloco A
611
Bloco A
601
Bloco A
701
Bloco A
801
Bloco A
901
Bloco A

CO - 04
CO - 01
CO - 02
CO -03
A2 – 05
A2 – 01
A2 – 02
A2 – 04
A2 - 03
A3 - 01
A2 - 01
A2 - 04
A2 - 05
A2 - 03
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1001
1002
2001
3001

Bloco A
Bloco A
Bloco A
Bloco A

A3 - 01
A3 – 07
A3 – 08
A3 - 09

ATENÇÃO
O aluno, de qualquer segmento, não poderá sair da escola por motivo nenhum, seja para
compra de merenda ou material escolar, durante os horários de aula. Alunos e responsáveis
não terão permissão para transitar pelos corredores, quadras e espaços coletivos enquanto
durarem as medidas restritivas para a prevenção de contágio. Aos responsáveis pelas crianças
menores, será solicitado que cumpram rigorosamente os horários estabelecidos.
Toda e qualquer necessidade dos responsáveis em conversar com algum colaborador deverá
ser encaminhada à equipe diretiva e o responsável encaminhado à sala da direção pedagógica.
São medidas duras, especialmente para o Colégio Paraíso que, por tradição, permite e
incentiva a presença da família nas suas áreas internas. Todavia, neste momento essas
medidas são necessárias para evitar a disseminação do Coronavírus.
Todos os alunos do Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio serão atendidos no prédio do
BLOCO A. Turmas 111 na sala A2-05, Turma 211 na sala A2-01, Turma 311 na sala A2-02,
Turma 411 na sala A2-04, Turmas 511 na sala A2-03, Turma 611 na sala A3-01, Turma 601 na
sala A2-01, Turma 701 na sala A2-04, Turma 801 na sala A2-05, Turma 901 na sala A2-03,
Turma 1001 na sala A3-01, Turma 1002 na sala A3-07, Turma 2001 na sala A3-08 e a Turma
3001 na sala A3 -09. Os alunos da Educação Infantil serão atendidos no prédio do BLOCO B. No
1º andar, CRECHE 2sala CO-04, CRECHE 3 sala CO-01, PRÉI sala CO-02, PRÉ II salas CO-03. Todas
as salas atendem às normas de segurança estabelecidas e amplamente divulgadas pelas
autoridades sanitárias e estão equipadas com os insumos necessários ao trabalho pedagógico
de qualidade como prevê o nosso Projeto Pedagógico.
MÉTODOS:
Desde 2019 o Colégio Paraíso, através da Plataforma de Ensino Conexia Educação, utiliza o
digital como uma alavanca para potencializar a aprendizagem, proporcionando experiência
singular e inovadora que visa o empoderamento dos alunos e professores para um trabalho
mais colaborativo e contextualizado. Orienta os alunos para que sejam verdadeiros
protagonistas na construção do conhecimento, oferecendo uma importante ferramenta que
sustenta a procura constante pelo saber, a curiosidade, a interação com os docentes (o
mediador do processo) e o prazer pelo conhecimento. Além da Plataforma Conexa, o Colégio
Paraíso passou a praticar as aulas presenciais em sistema remoto através da Plataforma Teams
da Microsoft.
Dessa forma exercitam-se as contribuições da corrente sóciointeracionista (Vygotsky),
ensino/aprendizagem. Formação científica integrada às inovações tecnológicas, considerando
o aluno, suas habilidades (o que é capaz de fazer), seu conhecimento (o que compreendeu) e
suas atitudes (o que é capaz de construir).
TÉCNICAS:
Educação Infantil – trabalho na plataforma Google Drive inserindo o planejamento semanal
(conteúdo, objetivo e as atividades); acesso a links relacionados aos conteúdos semanais;
disponibilização da escola para impressão de atividades; criação de grupos de whatsApp em
cada turma, dando suporte para o acesso de todos, explicação através de vídeos dos
conteúdos e atividades, além do retorno da família com vídeos e fotos dos alunos durante a
realização das tarefas. Além desse suporte oferecido, foram incluídas as aulas on-line
(TeamsMicrosoft), seguindo o horário normal das 13h às 17h30min a partir de 01 de Março de
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2021.
Ensino Fundamental I (anos iniciais)– Revisões; Atividades; Leituras; Atividades através de
jogos; Construções de atividades propostas; Pesquisas (através do site do colégio); Indicação
de leitura e realização de tarefas do livro impresso e, aulas on-line através da plataforma de
educação Teams da Microsoft nos horários previstos nas aulas presenciais.
Ensino Fundamental II (anos finais) – Plataforma de estudos Conexia; Exercício de Revisão;
Pesquisa; Vídeo/Exercício; Resumo; Vocabulário/atividades; Lista de exercícios;
Pesquisa/Dissertação; Vídeo/Mini artigo; Leitura/lista de exercícios; Estudo de Teorias;
Vídeo/Resenha; Vídeo aula, Fórum; Texto/Pesquisa;Redação;Leitura e realização de Exercícios
no Scules através do livro digital (Plataforma Conexia) e aulas on-line através da plataforma de
educação Teams da Microsoft nos horários previstos nas aulas presenciais + Plataforma
Conexia.
Ensino Médio - Plataforma de estudos Conexia; Exercício de Revisão; Pesquisa;
Vídeo/Exercício; Resumo; Vocabulário/atividades; Lista de exercícios; Pesquisa/Dissertação;
Vídeo/Mini artigo; Leitura/lista de exercícios; Estudo de Teorias; Vídeo/Resenha; Vídeo aula;
Fórum; Texto/Pesquisa; Redação; Exercícios/PowerPoint; Leitura e realização de exercícios no
Scules (Plataforma Conexia) e aulas on-line através da Plataforma de educação Teams da
Microsoft nos horários previstos nas aulas presenciais + Plataforma Conexia.
RECURSOS:
Material Didático:
Material impresso para Educação Infantil e Ensino Fundamental I;
Material impresso e digital do Ensino Fundamental II;
Material digital do Ensino Médio.
Plataforma Conexia (plataforma de estudos);
Plataforma Teams da Microsoft (aulas online);
Plataforma de Apoio ao Ensino – site do Colégio Paraíso (www.colegioparaiso.com.br);
Facebook do Colégio Paraíso;
Instagram do Colégio Paraíso;
Grupos de whatsApp de pais, professores, direção, coordenação e das turmas(por intermédio
de seus representantes).
CARGA HORÁRIA PREVISTA PARA EXECUÇÃO DE CADA ATIVIDADE PROPOSTA:
Educação Infantil – segunda a sexta – turno vespertino– 13h às 15h de 08 a 26 de Fevereiro e
das 13h às 17h30minh a partir d 01 de Março de 2021.
Ensino Fundamental anos iniciais – segunda a sexta - turno vespertino: 13h às 17h30min.
Ensino fundamental anos finais – segunda a sexta - turno vespertino: 13h às 17h30min
somente em sistema remoto de 08 de Fevereiro a 02 de Março, e híbrido a partir de 03 de
Março de 2021.
.
Ensino Médio – segunda a sexta – turno matutino: 07h às 12h20min, somente em sistema
remoto de 08 de Fevereiro a 02 de Março, e híbrido a partir de 03 de Março de 2021.
OBS: Para o Ensino Fundamental I, II e EM – Serão cinquenta minutos de aula, obedecendo ao
quantitativo pré-estabelecido no quadro de horários desde o início do ano corrente. No caso
de bandeira verde, haverá autorização para aqueles que desejarem se manter nos 50% de
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presença que assim o façam. Entretanto, até o fim de 2021, salvo dispositivo legal em
contrário, as famílias poderão optar pela manutenção das aulas por meios remotos.
FORMAS DE ACOMPANHAMENTO:
Todas as aulas estão sendo acompanhadas na Plataforma on-line, pela Equipe Diretiva;
registro da presença no Diário de Classe das coordenações e registro individual dos
docentes;
Os exercícios e propostas de trabalhos são enviados para a plataforma de estudos. O
seu recebimento será comprovado pelo mesmo veículo.
Registro dos docentes nas entregas das atividades dentro da própria plataforma.
Comunicação direta com as famílias de alunos faltosos;
Acompanhamento pelos docentes na entrega das atividades via Scules e durante as
aulas online;
Participação e interação dos alunos durante as aulas on-line;
Feedback das famílias por meio das redes sociais e site do Colégio Paraíso (Fale
Conosco);
OBS.: Aulas presenciais a partir do dia 08/02/2021, devido a pandemia do COVID-19 e aos
Pronunciamentos do Ministério da Saúde, CNE, CEE e Decretos e Portaria Municipais, seguem
na Plataforma Conexia e on-line Teams Microsoft.
FORMAS DE AVALIAÇÃO:
Enquanto durar o isolamento social, a instituição adotará formas de avaliação
adaptadas às condições atuais, que sejam adequadas e sem prejuízo ao processo de
ensino aprendizagem do aluno. Sendo assim, daremos destaque a presença dos
discentes durante as aulas; participação; realização e entrega de atividades propostas
dentro das sessões; seminários; envio de exercidos, pesquisas, redações e textos
argumentativos postados na Plataforma Scules.
RECOMENDAÇÕES ÀS FAMÍLIAS E AOS ALUNOS QUE TERÃO AULAS PRESENCIAIS
Incluir na mochila:
• garrafa d´água que será reabastecida por funcionários do turno;
• 3 máscaras faciais. O aluno só poderá ingressar na escola usando a máscara e deverá mantêla em uso durante todo o tempo, trocando-a a cada duas horas ou, antes, quando molhadas
e/ou sujas. Recomenda-se o uso de dois sacos plásticos com fecho, devidamente marcados,
um para máscaras limpas e outro para as máscaras usadas. O uso de máscaras do tipo
faceshield não dispensa o uso de máscara facial;
• todos os itens da mochila deverão estar identificados;
• frasco pequeno de álcool em gel 70% para uso pessoal do aluno. A escola dispõe de totens
de álcool em gel espalhados em pontos estratégicos da escola
• lenço de papel descartável para a necessidade de espirros e outras eventualidades;
• merenda deverá ser trazida de casa. A cantina estará fechada;
Autoaferição de temperatura:
• deverá ser feita, diariamente, antes de sair de casa para ir ao colégio. Caso o aluno apresente
algum dos sintomas como, coriza, febre acima de 37,2º C, tosse seca, cansaço, diarréia,
conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar, perda de olfato, inflamação de garganta, dor no
peito ou falta de ar nas últimas 24h, deverá procurar orientação médica e não se dirigir para a
escola até que cessem os sintomas. Nesses casos, a escola deverá ser comunicada e o aluno só
poderá regressar ao convívio escolar com autorização mediante atestado médico;
• Haverá aferição de temperatura na portaria do colégio. Funcionários, alunos, professores e
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público não poderão adentrar o espaço físico caso a aferição se mostre superior a 37º C.
Trajeto de ida/vinda para a escola:
• no caso de uso de transporte público e/ou condução escolar, adotar as medidas básicas de
segurança, distanciamento, uso da máscara e higienização frequente das mãos, além de não
levar as mãos à boca, olhos, nariz, mucosas e feridas;
• Ter na mochila apenas o indispensável, itens como brinquedos, não poderão ser levados ao
colégio, enquanto perdurar a pandemia;
• adornos e adereços como pulseiras, anéis, cordões, relógios, brincos, arcos de cabelos,
pregadeiras, quaisquer tipos de adereços e adornos devem ser evitados em aulas presenciais;
• adultos do grupo de risco não devem acompanhar alunos à escola;
• alunos portadores de condições clínicas de risco para a COVID-19, como cardiopatia grave ou
descompensada (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias,
hipertensão arterial sistêmica descompensada); portador de pneumopatia grave ou
descompensada (dependente de oxigênio, portador de asma moderada/grave, doença
pulmonar obstrutiva crônica - DPOC; imunodeprimido; doente renal crônico em estágio
avançado (graus 3, 4 e 5); diabéticos não deverão optar pelo ensino presencial, antes da
bandeira verde (salvo com expressa autorização médica).
Em caso de febre ou pelo menos com outros 2 dos sintomas indicados na autoaferição:
.o aluno não poderá entrar na escola e será orientado quanto ao retorno às suas residências.
Nesses casos, a escola deverá ser comunicada quanto à evolução ou não dos sintomas e o
aluno só poderá regressar ao convívio escolar com autorização mediante atestado médico;
• o colégio reservou a sala dos professores, que é ampla, arejada e próxima as saídas dos
alunos do BLOCO A, para que, em caso de identificação de um estudante apresentar sintomas,
ele seja direcionado à esta sala enquanto aguarda a família;
• higienização obrigatória através do uso de tapetes sanitizantes nos pontos de acesso aos
prédios; uso de álcool em gel 70% na entrada dos prédios e das salas de aula; lavagem das
mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso), regularmente, com água e sabão ou utilizar o
álcool em gel;
• ao tossir ou espirrar, o aluno deverá cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel e, após,
jogar no lixo; também poderá cobrir a boca com o braço dobrado, usando o antebraço, nunca
as mãos;
• limpar, com álcool em gel, objetos como telefones, teclados, cadeiras, maçanetas, entre
outros.
SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO
• as salas de aula estão reorganizadas e marcadas de modo que as carteiras guardem o
distanciamento de, pelo menos, 1,5 metros entre si; e que o professor esteja distante, pelo
menos, 2 m da primeira carteira;
• as salas estão sinalizadas para assegurar o distanciamento, objetivando o maior
espaçamento possível e a máxima ventilação;
• a escola não utilizará aparelhos de ar condicionado, a ventilação das salas é natural; as
portas e as janelas serão mantidas abertas durante os turnos escolares mesmo em tempos
mais frios; somente na educação infantil existirão ventiladores fixados às paredes para que a
ventilação ocorra em direcionamento aos batentes superiores das janelas e de forma cruzada,
pois, como orientação da OMS, ventiladores pulverizam o vírus e devem ser evitados.
• banheiros serão equipados com dispensadores de papel e de sabão líquido e o fluxo de
entrada e permanência nos banheiros será controlado por funcionário de
limpeza/manutenção que, se incumbirá de manter os assentos sanitários e demais superfícies
nos banheiros desinfetadas periodicamente; a descarga só poderá ser acionada com a tampa
abaixada;
• entradas de prédios serão equipadas com dispensadores de álcool em gel 70% e tapetes
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sanitizantes;
• nos intervalos entre turnos, os pisos e as superfícies das salas serão desinfetados;
• recreios e merenda de cada turma serão em sala de aula a princípio, evitando o
deslocamento dos alunos, observando todos os protocolos de higienização e saúde, até que os
mesmos já tenham compreendido as orientações e aderido aos novos comportamentos
necessários a serem adotados enquanto durar a crise sanitária causada pelo COVID-19;
• a merenda deverá ser trazida de casa, pois a cantina será mantida fechada. Será vedado o
compartilhamento de alimentos e/ou utensílios. Os alunos serão orientados para que
higienizem as mãos antes e depois dos intervalos;
• sinalizações com orientação serão distribuídas em pontos estratégicos no ambiente escolar;
• esportes e atividades em grupo e de contato serão vedados.
ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO COLÉGIO
• deverão ter consigo: garrafa d’água, máscaras faciais, pequeno frasco de álcool gel 70% e
lanche pessoal;
• serão orientados a verificar em casa a presença de algum sintoma (coriza, febre acima de 37º
C, tosse seca, cansaço, diarréia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar, perda de olfato,
inflamação de garganta, dor no peito ou falta de ar nas últimas 24h). Em caso de manifestar
algum destes sintomas, comunicar imediatamente ao colégio e procurar orientação médica;
nesses casos, o profissional só poderá regressar ao convívio escolar com autorização mediante
atestado médico.
• caso usem transporte público, deverão adotar as medidas básicas de segurança como
distanciamento, uso da máscara e higienização frequente das mãos, não devendo levá-las à
boca, olhos, nariz, mucosas e feridas;
• ao chegarem ao colégio, deverão passar por todas as etapas de ingresso no prédio escolar verificação de sintomas e temperatura, bem como higienização de calçados e mãos;
• profissionais do grupo de risco, segundo a legislação em vigor, permanecerão em casa e
atuarão por meio do trabalho remoto;
• pessoal de manutenção e serviços gerais serão orientados a usar os EPIs necessários;
• reuniões de trabalho ocorrerão, preferencialmente, por meios remotos;
• todos os colaboradores serão incentivados à vacinação contra a Gripe (H1N1) e contra a
Covid 19.
CRITÉRIOS PARA A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS
• quando for identificado 01 (um) caso de contaminação por Covid-19, a turma deverá ter as
aulas presenciais suspensas por 14 (quatorze) dias;
• quando forem identificados 03 (três) casos ou mais, em turmas diferentes, a escola deverá
ser fechada presencialmente por 14 (quatorze) dias;
• quando for identificado 01 (um) caso entre os trabalhadores que tenham amplo contato com
diversos setores, profissionais e/ou estudantes, a escola deverá ser fechada presencialmente
por 14 (quatorze) dias;
FLUXOGRAMA EM CASO DE COVID NO COLÉGIO
Em caso POSITIVO, isolamento imediato e tratamento conforme orientação médica só
retornando ao convívio escolar mediante atestado médico.
Em caso NEGATIVO o retorno ao convívio escolar far-se-á mediante atestado médico para a
tranquilidade de todos.
De forma resumida, todos deverão usar máscara facial permanentemente; trocar a máscara a
cada 2 horas (ou quando molhada e/ou suja); higienizar diariamente as máscaras; higienizar
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periodicamente as mãos (dedos, palma, dorso e punhos); ter consigo álcool em gel 70% e
lenços de papel; evitar o uso de adornos e adereços; manter sempre o distanciamento;
respeitar fielmente horários de entrada e saída; respeitar as marcações de espaços e fluxos na
escola; na mochila, apenas o indispensável; no caso dos pequeninos, não levar brinquedos e
outros objetos desnecessários para a escola; obedecer a etiqueta de como tossir ou espirrar;
fazer diariamente a auto aferição. Em caso de sintomas, não se dirigir à escola e retornar
apenas com atestado médico. Levar a merenda de casa, pois a cantina estará fechada; não
compartilhar alimentos e utensílios (canetas, lápis etc.); Adultos do grupo de risco não devem
levar crianças à escola. Atentar para os cuidados no deslocamento casa-escola-casa e separar e
higienizar tudo ao chegar em casa. Tomar um bom banho ao chegar em casa e preparar-se
para cumprir todos os protocolos e compromissos no dia seguinte.

IMPORTANTE!
Todas as ações, rotinas e procedimentos descritos no presente documento poderão ser
revistos e modificados de acordo com a evolução da situação pandêmica ora vivenciada por
todos nós, bem como a necessidade de adequação às regras ou recomendações das
autoridades públicas. Solicitamos a compreensão e, especialmente, a colaboração de toda a
comunidade escolar no respeito e na observância aos pontos aqui colocados.

Rio de Janeiro, 05 de Fevereiro de 2021

Desde já, agradecemos a confiança em nossa Instituição! Estamos à disposição para demais
esclarecimentos.

Atenciosamente,

A Direção
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