Comunicado 05/2021

Santo André, 04 de fevereiro de 2021.

Período de acolhimento, recreação e
adaptação da Educação Infantil
8 fevereiro

Educação Infantil

É com grande alegria que comunico aos senhores que as atividades de acolhimento,
recreação de adaptação presencial da educação infantil terá início dia 08 de fevereiro, próxima

segunda-feira.

As crianças cujo famílias sinalizaram opção pelo retorno presencial poderão iniciar a
frequência diária na escola, em horário normal, na próxima segunda-feira.

As que optaram por continuar com o ensino online, terão atendimento pedagógico diário.
As professoras titulares de sala comunicarão horários e formatos às famílias.

Parâmetros Oficiais

De acordo com Plano São Paulo, nos termos do Artigo 3º do Decreto 65.384, de 17-12-2020:

I - nas fases vermelha ou laranja, com a presença limitada a até 35% do número de alunos
matriculados;
II - na fase amarela, com a presença limitada a até 70% do número de alunos matriculados;
III - na fase verde, admitida a presença de até 100% do número de alunos matriculados.
§ 2º - A presença dos estudantes nas atividades escolares será obrigatória nas fases amarela, verde e
azul do Plano São Paulo e facultativa nas fases vermelha e laranja.
§ 3º - Os estudantes pertencentes ao grupo de risco para a COVID-19 que apresentem atestado médico
poderão participar das atividades escolares exclusivamente por meios remotos, enquanto perdurar a
medida de quarentena instituída pelo Decreto nº 64.881, de 22-03-2020.

Resolução SEDUC 11, 26/01/2021.
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FLUXO
A criança entra, é recebida por auxiliares, que
aferem temperatura, passam álcool em gel nas
mãos e a direciona para a área de espera, onde a
Professora a acolhe.

Criança entra, é recebida pela Professora, que
afere a temperatura, passa álcool em gel nas
mãos e a direciona para a sala, onde será
realizado o acolhimento.

A única exceção para entrada de responsáveis na Escola, está para aqueles do Infantil, em virtude da
adaptação dos mesmos ao novo ambiente escolar. Estes devem assumir os mesmos protocolos para controle
do contágio.
Pedimos para que os adultos não permaneçam conversando na calçada da escola, para evitar aglomerações e
riscos desnecessários.

Retorno Presencial
Orientações Específicas
Alimentação -

continuamos com as opções de contratação do restaurante Sabor e Amor (ver

comunicado específico já enviado) ou trazer o lanche de casa diariamente.

 O restaurante iniciará os atendimentos a partir do dia 11 de fevereiro. Portanto, para os dias 08, 09 e 10,
o lanche deverá ser trazido de casa.
 As lancheiras e potes devem estar devidamente identificados.
 Os horários de recreação serão escalonados para evitar aglomerações e serão
acompanhados pelos docentes e auxiliares.

Transporte escolar – o serviço de transporte escolar estará disponível e cumprindo os protocolos
sanitários definidos para a categoria. Os contatos e rotas de nossos parceiros constam em anexo.

Retorno Presencial
Orientações Específicas
 Antes de sair de casa: aferir a temperatura corporal. Caso a temperatura esteja acima de 37,5°C, a
recomendação é ficar em casa. Buscar atendimento médico, se necessário.
 Máscaras: a criança deverá chegar na escola utilizando máscara e trazer diariamente 02 limpas para
troca a cada 2 horas. Trazer dois sacos plásticos com fecho ou similar, sendo um deles identificado para
máscaras usadas.
 Banheiro: Haverá o controle com limite de crianças por vez. As crianças serão orientadas a esperar sua
vez no ponto indicado e a lavar bem as mãos e descartar a toalha de papel devidamente.

 Na sala de aula: pedimos para que as famílias nos auxiliem a conscientizar as crianças a não
compartilhar os seus objetos. Nesse momento, brinquedos e material escolar, passam a ser de uso
exclusivamente pessoal. As janelas e portas serão mantidas abertas! E ao tocar em maçanetas, as
crianças serão orientadas a lavar as mãos ou higienizá-las com álcool em gel.
 Materiais – em relação aos materiais didáticos e de uso pessoal, combinados serão
realizados pela Professora. Todos os materiais devem estar devidamente identificados.

Retorno Presencial
Orientações Específicas

 Garrafa de água: de uso individual, deve ser trazida diariamente.
 Bebedouros: permanecem interditados, sendo possível somente o abastecimento das garrafas.
 Distanciamento: as crianças serão orientadas a respeitar as marcações definidas no ambiente escolar para
controle do contágio, e para atentar-se para os cartazes que orientam para o uso permanente de máscara e
higiene das mãos.
 Etiqueta Social: nos ajude a ensinar as crianças a utilizar sempre os cotovelos ao espirrar ou tossir e, em
seguida, higienizar as mãos.
 Soube que um aluno está infectado: comunique imediatamente a Coordenadora Pedagógica para que seja
feita devida comunicação interna com todos aqueles que tiveram contato com a pessoa infectada e se for o
caso, cumprir 14 dias de afastamento, bem como para imediato isolamento e desinfecção do(s) ambiente(s).

Retorno Presencial – PROTOCOLOS
Os responsáveis legais deverão preencher e assinar um Termo de Compromisso e Responsabilidade que será
entregue ao estudante no primeiro dia de aula presencial e devolvida à Professora.

Recados Finais
Temos opções de pacotes para adesão ao serviço Período Complementar. Consulte a tesouraria escolar
para informações e matrículas - telefone 4433-7477.
Os contatos com a coordenação pedagógica permanecem pelo aplicativo IsCool, no canal atendimento, ou
pelo e- mail: cpedagogicoif@icjcoracaodejesus.com.br
Agradecemos a parceria das famílias até o momento e contamos com seu apoio para que esta nova fase
aconteça da melhor forma e segurança para a Comunidade Educativa do Coração de Jesus.
Seguimos com esperança e fé na proteção de Nossa Senhora Auxiliadora!

Atenciosamente,

Fabiana B Mendes
Coordenadora Pedagógica EI EFI

