RETORNO PRESENCIAL
Ensino Médio
2ª série
18 fevereiro

Organização Escolar – Coração de Jesus

 Revezamento: Turmas dividas em 2 grupos, com número de alunos de acordo
com o Plano São Paulo.

 Aulas: com transmissão simultânea para estudantes que ficarem em casa, via
Google Meet.
 Atividades e Tarefas: continuam a serem disponibilizadas via Classroom.
 Gravações: com a modalidade presencial /parcial as aulas não serão gravadas.
 Avaliações: realizadas em dois formatos – presencial e on-line. Exceção da
primeira avaliação mensal exclusivamente no formato on-line

Revezamento de Grupos para Aulas On-line
A cada mês será disponibilizado o cronograma de revezamento de grupos via classroom, e-mail e aplicativo
escolar.
O grupo ao qual pertence cada aluno será informado individualmente, via e-mail e Classroom.
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07:00
07:50
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LP (Patrícia)
QUÍM (Alan)
QUÍM (Alan)
ING (Ana Lúcia)

MAT (Dynan)
MAT (Dynan)
HIST (Humberto)
FIS (Ricardo)

LP (Patrícia)
ER (Marcelo)
FIS (Ricardo)
RED (Patrícia)
Intervalo
GEO (Carolina)
MAT (Dynan)
Geografia Política
Internacional (Carolina)

18 e 19 de fevereiro 10:10 - 10h40
10:40
11:30

22 a 26 de fevereiro 10:10 - 10h40
10:40
JTPV (Patrícia)
11:30
MAT (Dynan)
12:20

FIS (Ricardo)
LP (Patrícia)
Comunicação e Energia e Linguagem
Design (Bruna) Matemática (Ricardo)

QUI

SEX

ING (Ana Lúcia)
BIO (Camila)
HIST (Humberto)
MC (Patrícia)
EF (Rodrigo)
CHS (Carol/Humberto)
BIO (Camila)
LP (Patrícia)
Intervalo
BIO (Camila)
GEO (Carolina)
QUÍM (Alan)
FILO (Humberto)
Ciência e Saúde
ART (Bruna)
(Camila)
ING (Ana Lúcia)
BIO (Camila)
HIST (Humberto)
MC (Patrícia)
EF (Rodrigo)
CHS (Carol/Humberto)
BIO (Camila)
LP (Patrícia)
BIO (Camila)
QUÍM (Alan)
Cinência e Saúde
(Camila)

GEO (Carolina)
FILO (Humberto)
ART (Bruna)

Legenda: Aulas preseciais
Grupo 1
Grupo 2

GUIA DE RETORNO – CHEGADA e SAÍDA

Chegada: área de
desinfecção –
Portaria Coronel Francisco
Amaro
(Entrada do Infantil)

Estudantes colocam-se em
fila nos pontos
demarcados para medição
de temperatura. Liberados,
sobem para salas.

Professor: realiza a
atividade de acolhimento
dos alunos e orienta para a
disposição do ambiente e
protocolos sanitários

Estudantes: finalizado o
horário do dia ou atividade,
encaminham-se para área
de saída. Portaria Coronel
Francisco Amaro
(Entrada do Infantil)

Recreio: turmas fazem
revezamento de horário,
com tempo de 30 minutos,
para cada grupo.

Professor: Desenvolve a
atividade prevista e após a
segunda hora, segue com
o protocolo de higiene
pessoal.

Contamos com compreensão e parceria das famílias para buscarem seus filhos no horário acordado com a escola.
A observância deste ponto permite maior segurança e controle dos protocolos sanitários.

Retorno Presencial
Orientações Específicas
As orientações para o retorno presencial serão repassadas em aula, diariamente, a partir do dia
11/02.

 Lanche: O aluno o traz de casa ou pode encomendar previamente da Cantina conforme cardápio
encaminhado via IsCool App, e-mail e disponibilizado no Classroom.
 Banheiro: Haverá o controle para o máximo de 4 usuários ao mesmo tempo. Estando completo,
espere a sua vez no ponto indicado. Lave bem as mãos e descarte a toalha de papel devidamente.
 Na sala de aula: não compartilhe os seus objetos. Nesse momento, celular e material escolar,
passam a ser de uso exclusivamente pessoal. Colabore para manter janelas e portas abertas! E ao
tocar em maçanetas, lave as mãos ou as higienize com álcool em gel.
 Higienização das mesas: no retorno do recreio, será organizada a higienização individual das
mesas, por parte dos estudantes.

 Informação sobre casos de contágio: comunique imediatamente a Coordenação 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
Orientações Específicas
 Máscaras: 03 limpas para troca a cada 2 horas. Trazer dois sacos plásticos com fecho ou similar, sendo
um deles identificado para máscaras usadas. (Em caso de descumprimento a família será
imediatamente comunicada)
 Garrafa de água: de uso individual, deve ser trazida diariamente.
 Bebedouros: permanecem interditados, sendo possível somente o abastecimento das garrafas.
 Elevador: permanece desligado, com liberação de uso somente para pessoas com deficiência.
 Distanciamento: cumpra com as marcações definidas no ambiente escolar para controle do contágio,
atente-se para os cartazes que orientam para o uso permanente de máscara e higiene das mãos.
 Etiqueta Social: use sempre os cotovelos ao espirrar ou tossir. No caso de descarte de máscara, utilize
lixeiras próprias para este fim e, em seguida, higienize as mãos.

Retorno Presencial
Demais Ações

 Extracurricular:

Em modalidade presencial haverá oferta de atividades esportivas e musicalização.
Máscaras: 04 limpas para troca a cada 2 horas.

Início: inscrições na primeira semana de março. Serão abertas novas inscrições a medida que o número
de alunos para modalidade presencial aumentar.
Esportes: três modalidades esportivas, atividades separadas por segmento escolar.
Musicalização: uma aula por semana, dividida por segmento escolar.

Retorno Presencial – PROTOCOLOS
Os responsáveis legais deverão preencher e assinar um Termo de Compromisso e Responsabilidade que
será entregue aos estudantes no primeiro dia de aula presencial e devolvida à Coordenação Pedagógica.

Retorno Presencial – PROTOCOLOS

Para os casos em que a família mudar sua posição em relação ao Retorno
Presencial Parcial
1. Entrar em contato com a Coordenação, via e-mail, e será liberado uma autorização pelo
aplicativo IsCool.
2. Aguardar a confirmação do recebimento da autorização que informará a data precisa do
início da frequência presencial.

Obs: em caso de falta no dia da aula presencial, mesmo que o estudante acompanhe a
aula em casa, esta não será contabilizada como presença.

Recados Finais

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.
Os contatos com a coordenação pedagógica permanecem pelo pelo

aplicativo

IsCool,

no

canal

atendimento,

cpedagogicofm@icjcoracaodejesus.com.br

ou

pelo

e-

mail:

