Por que voltar às aulas agora?

Educação é serviço essencial.
Retornar para:
 assegurar direito à aprendizagem


prover atenção e assistência



evitar abandono e evasão

Desenvolvimento seguro e saudável dos jovens

Como o governo vai garantir a segurança sanitária nas escolas?

ESCOLA SEGURA
Investimentos na Rede Estadual


Aprendizagem



Capacitação



Contratação de professores e profissionais de apoio



Materiais de desinfecção



Equipamentos de Segurança e de Proteção:
 9,8 mil termômetros infravermelhos
 328 mil máscaras infantis
 1,9 milhão de máscaras infanto-juvenis
 1,3 milhão de máscaras adultos

R$ 270 mi
total

R$ 15,3 mi
EPIs

O retorno é obrigatório para alunos, professores e servidores?
NÃO.
Nenhum aluno será obrigado a retornar à rotina de
aulas presenciais.

Professores e servidores fora do grupo de risco
devem retornar.
Profissionais do grupo de risco seguem em
teletrabalho.

PAIS e ALUNOS

Quais são as orientações para PAIS e ALUNOS?
 Retorno GRADUAL, por etapa
de ensino, iniciando pelo Ensino
Médio

 MODELO HÍBRIDO continua
para todos, com as aulas na
plataforma

 PRIORIDADE a alunos(as) com
dificuldades de aprendizagem
e/ou dificuldade de acesso a
equipamentos e à internet

 Formaturas, avaliações e outras
atividades de conclusão de
ano serão virtuais

 Alunos com prioridade serão
chamados pelos professores
 Alunos retornarão se
autorizados pelos
responsáveis (Termo de
Responsabilidade)

 TODOS devem seguir
protocolos de higiene e
distanciamento, especialmente
o uso da máscara e a higiene
constante das mãos

Quais são as orientações para PAIS e ALUNOS?
 Evitar comportamentos
sociais (aperto de mãos,
abraços e beijos)
 Evitar compartilhamento de
equipamentos e materiais
didáticos
 Não partilhar alimentos e
objetos de uso pessoal (copos,
talheres, pratos e material
escolar – canetas, borrachas,
réguas)

 Em caso de qualquer sintoma
de gripe, NÃO ir à escola e
seguir recomendações:
mantenha-se em casa em
isolamento e, se possível, faça o
teste para Covid-19
 Em caso de qualquer sintoma de
gripe na escola, procurar
imediatamente o(a)
professor(a)

DIREÇÃO, PROFESSORES e SERVIDORES

Quais são as orientações para a EQUIPE DIRETIVA?
ORGANIZAÇÃO
 Organizar o Centro de
Operações de Emergência em
Saúde para a Educação (COEEscola local)
 Elaborar o Plano de
Contingência da escola, com
medidas de prevenção,
monitoramento e controle da
Covid-19

 Assegurar a operacionalização
do Plano de Contingência e dos
protocolos, garantindo
ocupação máxima de 50% de
alunos por sala de aula
 Organizar logística do
transporte escolar
 Organizar logística e fluxos de
entrada, saída, recreio e
alimentação escolar, evitando
aglomerações

Quais são as orientações para a EQUIPE DIRETIVA?
CORPO DOCENTE E DISCENTE
 Identificar professores e
servidores do grupo de risco
 Identificar e acolher
professores e servidores aptos
a retornar a atividades
presenciais
 Organizar a grade de horários
e a carga horária por docente
 Informar e orientar toda a
comunidade escolar sobre o
Plano de Contingência e os
protocolos

 Identificar e contabilizar alunos
com dificuldades de
aprendizagem e/ou dificuldade
de acesso a equipamentos e à
internet, cujo retorno é
prioritário
 Informar responsáveis pelos
alunos com retorno prioritário e
coletar assinatura do Termo de
Responsabilidade

Quais são as orientações para PROFESSORES?
 Identificar e informar à equipe
diretiva os estudantes com
retorno prioritário
 Participar de formação sobre
retomada das atividades
presenciais no COE-Escola local
 Elaborar o Plano de Ação
Pedagógica Complementar
 Professores do grupo de risco:
apresentar atestado médico à
direção escolar a manter aulas
no ambiente remoto

 Todos professores: apropriar-se do
letramento digital para desenvolver
aulas no ambiente remoto, as
quais serão mantidas via plataforma
 Acolher alunos com escuta ativa,
promovendo readaptação,
inclusão, fortalecimento de
vínculos e desenvolvimento de
competências socioemocionais
 Realizar avaliações diagnósticas,
remotas ou presenciais, para
identificar as lacunas de
aprendizagem e os estágios de
desenvolvimento de cada estudante

Quais são as orientações para PROFESSORES e SERVIDORES?
 Evitar comportamentos sociais
(aperto de mãos, abraços e
beijos)
 Evitar compartilhamento de
equipamentos e materiais
didáticos

 Conhecer o Plano de
Contingência e ajudar na
operacionalização da logística e
dos fluxos de entrada, saída,
recreio e alimentação escolar,
evitando aglomerações

 Não partilhar alimentos e
objetos de uso pessoal (copos,
talheres, pratos e material escolar
– canetas, borrachas, réguas)

 Em caso de qualquer sintoma
de gripe, NÃO ir à escola:
informar a escola, manter-se em
isolamento e, se possível, fazer
o teste para Covid-19

 Observar e cumprir os
protocolos de higiene e
distanciamento

 Em caso de qualquer sintoma de
gripe na escola, informar
imediatamente um superior.

Qual é o cronograma de retorno?

Retorno gradual, por etapas


Ensino Médio e Ensino Técnico: a partir de 20 de outubro



Ensino Fundamental - Anos Finais: a partir de 28 de outubro



Ensino Fundamental - Anos Iniciais: a partir de 12 de novembro

Pais, responsáveis, professores e servidores, acessem o site

www.estado.rs.gov.br/voltaasaulas

