Paulista, 02 de outubro de 2020.

Estimadas famílias,
Desejamos que todos estejam bem e com muita saúde!
Com gratidão e reconhecendo a dedicação e parceria de cada um de vocês durante
esse momento tão atípico, viemos informar as diretrizes do nosso plano de
retomada, visando atender aos protocolos de saúde e pedagógicos.
Vale destacar que o governo do Estado de Pernambuco, amparado nas resoluções
dos órgãos competentes, definiu, para o dia 06 de outubro (terça-feira), a
retomada das aulas presenciais, conforme divulgamos no comunicado enviado
através do nosso aplicativo Activesoft.

ORIENTAÇÕES SOBRE O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS
Nosso intuito, com esse informativo, é orientar estudantes, familiares, funcionários
e visitantes do Colégio Fernando Ferrari sobre o retorno às aulas neste período de
Pandemia e Pós-Pandemia.
Ressaltamos que esse planejamento estratégico está respaldado nas orientações
das autoridades nacionais e estaduais de Saúde e Educação, bem como, em
documentos do CNE - Conselho Nacional de Educação e no Protocolo Setorial Educação do Governo do Estado-PE.
Para que nosso retorno aconteça com segurança e de forma satisfatória para todos
os envolvidos, contamos com o empenho de cada um, pois só assim, juntos,
fortalecendo a parceria entre a Escola & Família, é que alcançaremos o sucesso
nessa caminhada.

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA
INDO PARA A ESCOLA
- Organize o material a ser utilizado, evite transportar itens que você não usará.
Sugerimos que deixe em casa celular, relógio e outros acessórios (colares, brincos,
pulseiras, anéis). Leve apenas o necessário;
- O uso da garrafinha de água individual é imprescindível;
- Ao sair de casa, use e leve itens de higiene, como máscara e álcool em gel;

- Personalize seus objetos de higiene colocando seu nome e sua turma na máscara,
no seu suporte de álcool e na sua garrafinha;
- Leve sempre máscaras extras e limpas para efetuar a troca durante seu turno
escolar ou a cada duas horas. Lembre-se de colocar a máscara usada dentro de
sacos limpos para depois descartá-la ou higienizá-la.
- Se possível, desloque-se para a escola mantendo o distanciamento social mínimo
necessário;
- Caso haja qualquer sintoma do Covid-19, não venha para o colégio e nos
comunique com a maior brevidade possível.

CHEGANDO À ESCOLA
- Apenas os estudantes entrarão no colégio. Contamos com a colaboração das
famílias para cumprirmos esse protocolo de segurança e saúde. Só será permitido
o acesso dos familiares aos ambientes internos do colégio se for necessário um
atendimento presencial. Lembramos que continuamos atendendo pelos nossos
telefones e celulares.
- Para evitar aglomerações, haverá horários diferentes para a entrada, para os
intervalos, para o lanche e para a saída dos alunos;
- Manteremos o distanciamento de 1,5m (um metro e
meio) entre as pessoas nas dependências do colégio;
- Logo na entrada, será aferida a temperatura corporal
com termômetro infravermelho digital sem contato;
- Os calçados serão
sanitizantes e secantes;

higienizados

em

tapetes

- As mãos serão higienizadas com álcool em gel através
de dispositivos com pedal;
Pias externas foram
instaladas para garantir o distanciamento e facilitar a
higienização frequente das mãos;
- Os funcionários irão intervir, sempre que necessário,
para a manutenção do distanciamento social;
- Todas as carteiras escolares foram demarcadas seguindo a regra de 1,5m de
distância;

- Todos os ambientes físicos do colégio estão sendo sanitizados no início e no fim
de cada turno;
Infográficos (como os expostos abaixo) estão fixados nos ambientes como
lembretes para nossos estudantes;

NOS PÁTIOS, NOS CORREDORES E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

- Será mantido o distanciamento social necessário de 1,5m (um metro e meio);
- A máscara deve ser usada de forma obrigatória e contínua;
- Todos serão incentivados a fazer uso da etiqueta respiratória que consiste em: ao
tossir ou espirrar, deve-se usar um lenço ou a parte interna do braço na altura do
cotovelo;
- Solicitamos aos alunos que evitem beber água direto do bebedouro. O bebedouro
deve ser usado para reabastecer as garrafinhas trazidas de casa;
- Placas informativas (como estas mostradas abaixo) estão expostas em nossas
dependências, com o intuito de lembrar aos nossos alunos a importância dos
cuidados consigo e com os outros.

EM SALA DE AULA
- O distanciamento social é obrigatório nas salas de aula;
- Na interação com o professor e com os colegas deve ser respeitada, sempre, a
regra do distanciamento físico;
- Não será permitido o compartilhamento de materiais escolares;
- O uso da máscara é obrigatório;
- Haverá redução do número de alunos
em sala de aula para realizarmos, com
sucesso, o distanciamento obrigatório;
- Ocorrerá rodízio de estudantes em sala.
Os alunos, que não estiverem presentes,
assistirão às aulas ao vivo dentro da
plataforma do Google Classroom.

DURANTE O LANCHE
- Será mantido o distanciamento de 1,5m;
- É necessário lavar as mãos antes e depois do lanche;
- As máscaras, durante as refeições, devem ser guardadas em sacos plásticos
individuais e limpos;
- Não será permitido o compartilhamento de alimentos e objetos de uso pessoal,
como copos, garrafas, pratos e talheres;
- É obrigatório o uso de garrafas individuais para consumo de água;
- No descarte do lixo, evite tocar nas lixeiras, use os pedais.

AS

VIVÊNCIAS

PEDAGÓGICAS

PRESENCIAIS E
E RECREATIVAS

- Estão suspensas temporariamente.

AS

ATIVIDADES

ESPORTIVAS

MONITORAMENTO E COMUNICAÇÃO
- Os alunos que apresentam algumas enfermidades como: hipertensão, diabetes,
doença cardiovascular crônica, doença respiratória crônica, doença renal crônica,
obesidade, doença hepática crônica ou imunossupressão, não devem frequentar
as aulas presenciais. Nesses casos, será priorizado, exclusivamente, o ensino
remoto;
- Pedimos que o colégio seja informado, quando houver a suspeita ou a
confirmação de que algum aluno foi acometido da Covid-19. Só após o
desaparecimento de todos os sintomas, mediante a confirmação de teste para a
Covid-19, esse aluno estará apto a frequentar a escola normalmente;
- Sugerimos aos pais e responsáveis que verifiquem a temperatura corporal dos
seus filhos quando eles retornarem para casa.

INFORMAÇÕES PEDAGÓGICAS
De acordo com o Parecer 11/2020, do Conselho Nacional de Educação - CNE,
nosso Colégio fará a retomada presencial com foco em três pontos estratégicos:
1. O acolhimento socioemocional – para que nossos estudantes sintam-se aptos a
desenvolver suas competências e habilidades de forma segura, as aulas serão
permeadas de estímulos cognitivos, associadas a uma escuta atenta e ao
acolhimento emocional ativo.
Os coordenadores, em conjunto com os professores e a Equipe Técnica, estão
refazendo nosso planejamento psicopedagógico, levando em consideração
possíveis impactos socioemocionais decorrentes desse período. Se necessário,
faremos encontros individuas para que seja possível atender às singularidades de
nossos estudantes.
2.Avaliações Diagnósticas – respaldado no Parecer nº 05/2020, do Conselho
Nacional de Educação (CNE)e na Resolução nº 03/2020, do Conselho Estadual de
Educação - CEE, o colégio realizará uma Avaliação Diagnóstica de Retorno, cujo
objetivo é verificar o nível de aprendizado dos alunos no que se refere aos
conteúdos das atividades remotas.
Essa avaliação não comporá as notas do boletim. Entretanto, será de grande valia
para que a área Pedagógica elabore um plano de ação para recuperar possíveis
conhecimentos ou habilidades que não foram assimiladas pelos alunos.

3. Reorganização do espaço físico e a adoção de medidas de higiene – esse tópico
já explanamos, nas páginas anteriores (págs. 02 a 06).

Informamos ainda que:
- A retomada das aulas presenciais irá acontecer de modo gradual e escalonado,
ou seja, as turmas não retornarão todas de uma vez e o número de estudantes por
turma também será reduzido;
- Será implementado o modelo de Ensino
Híbrido, o que significa dizer que as aulas
presenciais e as aulas on-line acontecerão ao
mesmo tempo;
- O Parecer 05/2020, do CNE, validou as horas
de atividades remotas, desenvolvidas durante o
período de isolamento social para conter a pandemia, como carga-horária
contabilizada;
- No que diz respeito ao calendário escolar, a Medida Provisória 934/2020 permitiu
que as escolas adaptassem seus calendários quanto aos dias letivos.

SUPERANDO JUNTOS
Agradecemos, profundamente, o apoio que vocês, familiares, têm nos dado
durante esse período.
Reconhecemos o esforço e a dedicação de cada um em colaborar para que a
aprendizagem se torne um conhecimento assimilado para a vida. Afinal, apenas
através da educação podemos construir uma sociedade mais justa, mais honesta e,
sobretudo, mais fraterna.
Como assegurava nosso fundador, o professor Jonatan da Rocha Leite: “A
tarefa educativa é um esforço conjunto e incansável da família e da escola, visando
ao bem-estar psicossocial e à formação do caráter do aluno”.
Colocamo-nos à disposição para atendê-los, sempre, da melhor forma
possível.
Na esperança de que tempos melhores virão, sintam-se abraçados por todos
os que fazem o Colégio Fernando Ferrari.
A Direção.

