Comunicado 07/2021

Santo André, 09 de fevereiro de 2021.

RETORNO PRESENCIAL
2º AO 5º ANO
18 fevereiro
HÍBRIDO

2º ao 5º ano EF
É com grande alegria que comunico aos senhores que o retorno presencial com revezamento
(modelo híbrido) dos alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental terá início dia 18 de
fevereiro.
Os alunos cujo famílias sinalizaram opção pelo retorno presencial poderão iniciar a frequência
presencial na escola, conforme revezamento.
Toda a organização das turmas para revezamento presencial e horários para aulas online,
será comunicada pelas Professoras titulares de sala, através do classroom.
Pedidos de ajustes podem ser realizados diretamente para as mesmas, que os farão conforme
possibilidade e capacidade da sala.
Com o cancelamento do feriado de carnaval, seguiremos com
aula online até dia 17, onde os protocolos sanitários serão
combinados com os alunos.

Adianto que as aulas transmitidas simultaneamente não serão
gravadas por questões técnicas.

CHEGADA e SAÍDA

TURMA

CHEGADA
12h40

SAÍDA
17h30

FLUXO

2º ano

Portaria da Rua
Xavier de Toledo

Portaria da Rua
Xavier de Toledo

3º ano A

Portaria da Rua
Xavier de Toledo

Portaria da Rua
Xavier de Toledo

3º ano B

Portaria da Rua
Xavier de Toledo

Portaria da Rua
Xavier de Toledo

Ao entrar, a criança é orientada a acomodar-se no pórtico
(conforme sinalização de distanciamento) onde é recebida
pela Professora que afere a temperatura, faz a higienização
das mãos e organiza a subida para a sala de aula.
Na saída, os alunos descem com a Professora, se posicionam
na área de espera, de onde são entregues aos responsáveis.

4º ano

Portaria da Rua
Xavier de Toledo

Portaria da Rua
Xavier de Toledo

5º ano

Portaria da Rua
Xavier de Toledo

Portaria da Rua
Xavier de Toledo

Ao entrar, a criança é recebida pelos Colaboradores para
aferição da temperatura e higiene das mãos. Imediatamente
segue para a respectiva sala de aula onde a Professora a
acolhe.
Na saída, os alunos descem com a Professora, se posicionam
na área de espera, de onde são entregues aos responsáveis.

A entrada de responsáveis na Escola, não está autorizada neste momento, visto o cumprimento dos protocolos
sanitários.
Pedimos para que os adultos não permaneçam conversando na calçada da escola, para evitar aglomerações e
riscos desnecessários.

Retorno Presencial - Orientações Específicas

Alimentação - mantém-se a opção para a contratação do serviço da Cantina e Restaurante Sabor e
Amor conforme comunicado enviado ou para trazer o lanche de casa diariamente.

 As lancheiras e potes devem estar devidamente identificados.

Horários de recreação - escalonados e 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 para ficar em casa e buscar atendimento médico, se necessário.
 Máscaras: 03 limpas para troca a cada 2 horas. As máscaras deverão ter o nome da criança escrito pelo
lado de fora e numeradas (1, 2 e 3). A criança chega na escola com a máscara número 1 e traz a número
2 e 3 limpas, acondicionadas em saco plástico e dentro da mochila. a criança deverá chegar na escola
utilizando máscara e trazer diariamente 02 limpas para a troca que será feita a cada 2 horas. Trazer dois
sacos plásticos com fecho ou similar, sendo um deles identificado para máscaras usadas.
 Banheiro: está restrito a 4 pessoas por vez. Se lotado, o aluno aguarda no ponto demarcado sob a
supervisão de um adulto. Haverá 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: pede-se 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.

Retorno Presencial
Orientações Específicas
 Materiais – as Professoras orientarão sobre a organização diária dos materiais escolares. Todos os materiais
devem estar devidamente identificados.
 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
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

