
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAMINHOS E DESAFIOS PARA O AGORA 

 

VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS 
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AOS PAIS E ALUNOS 

 

Começamos 2020 acreditando que daríamos muitos passos em direção ao Ensino 

significativo com projetos diversos: Laboratório de Ciências, Oficina de Leitura Simultânea, Maker, 

Olímpiadas de Matemática, Show de Talentos, Mostra Cultural, Concurso de Paródia, Produção de 

Texto: “é assim que se escreve” entre outros. De uma hora para outra, nossa rotina mudou 

drasticamente; inicialmente ficamos atônicos e sem objetivos claros, porém fomos gradativamente 

norteando ao ‘novo’. 

Acreditamos que logo nas primeiras semanas, com a parceria das Famílias, encontramos 

uma metodologia eficiente para as aulas não presenciais. As famílias mostraram-se parceiras 

participando dos estudos dos filhos. Os pais têm entendido que não é o melhor método, mas que 

os professores estão conseguindo se superar e apresentar o seu melhor e, com isso, sem dúvida, o 

professor foi reconhecido e valorizado novamente junto aos coordenadores e gestores do Colégio. 

Sabemos que nada substitui o ensino presencial, porém, os alunos transformaram-se em 

participantes ativos, levando o ensino híbrido uma tendência inevitável. 

Agora, anuncia-se um novo, importante e esperado momento: o retorno das aulas 

presenciais. A “volta às aulas” não será simples e nem fácil. Esse novo irá exigir dos professores, 

pais, alunos e gestores, atitudes que resultem num novo aprendizado. 

As experiências de países que já começaram o retorno às aulas presenciais nos apontam que 

não será como um simples retorno de onde paramos: será necessário cada um cumprir o seu papel 

nesse recomeço. 

A Equipe Galileu Galilei está à disposição dos familiares para dialogarmos sobre esse 

momento tão esperado!!! 

 

Cristiane Gutierres Tavares 

Direção Colégio Galileu Galilei 
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1. NOVO PLANEJAMENTO  

Apresentamos o planejamento 2020 considerando três escalas de tempo: o antes pandemia (janeiro 

a março), durante (maio a agosto) e o após com o novo normal educacional (setembro a dezembro). 

Nossa missão agora é acolher as famílias enlutadas e trazer alegria às crianças e adolescentes de 

rever os amigos e os professores; priorizando a saúde, a segurança e a proteção dos alunos e os 

profissionais da escola e garantir o direito ao aprendizado.  

 

2. NOVO NORMAL EDUCACIONAL  

A pandemia criou um cenário emergencial e inédito, no qual os impactos para os alunos, os seus 

familiares e os educadores são múltiplos.  Após superar os desafios das transformações de várias semanas 

de ensino remoto, voltamo-nos ao planejamento de volta às aulas gradual, articulado entre Colégio e 

Famílias. 

Sabemos que a retomada não será de “onde paramos”, mas, sim, com diferentes demandas dos 

estudantes, num ambiente escolar transformado. Esse fator exigirá, a médio e longo prazos, cuidados como 

atenção à saúde emocional e física dos nossos alunos.  

 

3. POR ONDE COMEÇAR? 

Grupos de risco: Sem esquecer que teremos alunos e colaboradores que não poderão retornar as 

aulas presenciais por pertencerem aos grupos de riscos, o Colégio continuará fazendo as adaptações 

necessárias dos conteúdos programáticos para esses.  

3.1. MEDIDAS ADOTADAS: 

3.1.1 ENTRADA: 

 Horários específicos de entrada e saída para cada turma: 

INFANTIL 

➢ JDII - 7h50 /11h50 e 13h40/17h40 

➢ JDI – 8h00 /12h00 e 13h30/17h30 

➢ MAT e MINI – 8h10/11h40 e 13h20/17h20 
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FUNDAMENTAL 

➢ 6º e 7º = 7h20/11h50 e 13h20/17h50 

➢ 8º e 9º = 7h10/11h40  

➢ 5º = 7h30/12h00 e 13h30/18h00 

➢ 3º e 4º = 7h40/12h10 e 13h40/18h10 

➢ 1º e 2º = 7h50/ 12h20 e 13h10/17h40

 Sinalização de distanciamento na calçada para fila dos pais na entrada e na saída; 

 Aferição da temperatura corpórea; 

 Borrifar álcool 70% nos braços, próximo aos pés e mochila; 

 Tapete higienizador na entrada; 

 Trocar os sapatos; 

 Uso obrigatório de máscara de proteção;  

Atenção: sugerimos uso de protetor facial 

 Lavar as mãos e passar álcool em gel; 

 

3.1.2 NO AMBIENTE ESCOLAR: 

 revezamento dos alunos com presença em dias alternados, afim da redução do número de 

alunos em cada sala de aula; 

 espaçamento das cadeiras em sala de aula; 

 fechamento dos bebedouros; 

 revezamento das turmas no horário do lanche e áreas comuns; 

 promover uma educação sanitária aos alunos; 

 fixação de cartazes em todos os ambientes escolares das principais formas de prevenção 

ao COVID-19; 

 espaço para o recreio adaptado com divisórias; 

 disponibilização de álcool em gel nos ambientes escolares para todos os alunos, 

funcionários e pais; 

 higienização constante das mãos dos alunos e professores; 

 reforço da limpeza em todos os ambientes escolares;  

 funcionários devidamente equipados com os EPIs necessários; 
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 cantina apenas com cartão pré-pago (adquirir na secretaria); 

 

3.2 AOS FAMILIARES: 

 

 providenciar garrafas d´água identificada com nome; 

 reforçar diariamente as orientações sobre como lavar as mãos corretamente; 

 DIARIAMENTE manter uniformes e materiais escolares limpos após cada uso; 

 orientá-los constantemente sobre o retorno sem manifestações físicas de afetividade, 

como abraços, beijos etc., bem como não compartilhar objetos e lanches; 

 alunos com os cabelos longos devem manter sempre presos; 

 ficar EXCEPCIONALMENTE ATENTOS a qualquer sintoma nos filhos: FEBRE, TOSSE, DOR DE 

CABEÇA, DIFICULDADE EM RESPIRAR, DOR DE GARGANTA, CORRIMENTO NASAL, ESPIRROS E DIARREIA. 

Qualquer manifestação desses sintomas NÃO o enviar ao Colégio e, em caso de testagem 

positiva para o COVID-19, entrar em contato imediatamente conosco. 

 

4. PROGRAMA PEDAGÓGICO INICIAL 

• mesclar ensino presencial e não presencial 

• avaliação imediata para identificar os diferentes níveis de aprendizagem de cada aluno; 

• em casos necessários: programas de recuperação de ensino individual;  

• comunicação frequente com as famílias e, em caso necessário, conversas individualizadas. 

 

5. REORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO E DO CURRÍCULO ESCOLAR 

Nossa reorganização do calendário escolar contempla a carga horária das aulas realizadas de 

forma presenciais e as não presenciais, de acordo com a Portaria do MEC nº 544. 

(Saiba mais em: https://www.semesp.org.br/assessoria-juridica/noticias/esclarecimentos-

sobre-a-portaria-mec-544-2020-aulas-remotas-e-retomada-das-aulas-presenciais/) 

 

https://www.semesp.org.br/legislacao/portaria-no-544-de-16-de-junho-de-2020/
https://www.semesp.org.br/assessoria-juridica/noticias/esclarecimentos-sobre-a-portaria-mec-544-2020-aulas-remotas-e-retomada-das-aulas-presenciais/
https://www.semesp.org.br/assessoria-juridica/noticias/esclarecimentos-sobre-a-portaria-mec-544-2020-aulas-remotas-e-retomada-das-aulas-presenciais/
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5.1. DIVISÃO DOS BIMESTRES 

 1º BIMESTRE: 27/1 a 12/6 

 FÉRIAS ESCOLARES: 30/3 a 28/4 

 2º BIMESTRE: 22/6 a 31/8 

 3º BIMESTRE: 1º/9 a 23/10 

 4º BIMESTRE: 26/10 a 18/12 

 

6. É IMPORTANTE LEMBRARMOS ALGUNS PONTOS SOBRE O CONTÁGIO DA COVID-19 

De acordo com um levantamento recente, realizado pelo sistema público de saúde do Canadá, com 

dados do mundo todo, os casos de COVID-19 em crianças correspondem a algo entre 1% e 10% do total de 

casos confirmados. Crianças de todas as idades são suscetíveis à infecção. Apesar de os dados indicarem 

que a maioria dos casos infantis são brandos, há registro de alguns casos graves em crianças de todas as 

idades.  

Especialistas dizem que há casos assintomáticos em adultos, jovens e crianças, ou seja, em pessoas 

que, apesar de infectadas e transmitirem o vírus, não apresentam os sintomas comuns.  

(Fonte:https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/oms-esclarece-que-

assintomaticos- -podem-transmitir-covid-19) 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ano de 2020 ficará marcado na história da humanidade. Com ela estamos aprendendo 

muitas lições de vida, mas para a Família Galileu Galilei ficou um legado: 

“Desafios não servem para nos deter. Eles surgem para testar nossa capacidade de 

superação e, sem eles, Educar não teria graça. O tempo e a nossa fé nos fazem crer que TUDO tem 

solução! Basta ouvirmos a voz de todos, juntos bradando: “Tudo vai ficar bem... aí, a criatividade 

flui, a compreensão é aprimorada, o diálogo nos fortalece e a inovação chega.”   

(Cristiane G. Tavares, Direção Colégio Galileu Galilei) 

 


