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Cartilha de Retorno às Aulas.



Esperamos que  vocês  e suas  famílias  estejam bem e com saúde!

Os desafios dessa jornada são muitos, mas juntos, enquanto família       

Roda     Pião/Promissor, enfrentaremos cada um deles com os valores

que nos são tão importantes: Amor, Foco e Garra. Desenvolvemos     

 protocolos      de retomada estruturados   em   três pilares:   

 

 

 

 

 

 

A segurança de toda nossa comunidade escolar sempre foi e

continua  sendo  uma de  nossas  prioridades. Do ponto de vista

pedagógico, também estruturamos nossa retomada em:

Planejamento, Acolhimento e Aprendizado

O período não presencial foi de muito aprendizado  para  todos,

não  só  cognitivo, mas também humano e emocional. Para   

 entendermos melhor   nossos   protocolos operacionais  e

pedagógicos,  compartilhamos  a Cartilha de Retorno as            

 Aulas.

 Apresentação:

Distanciamento físico,Sanitização  Monitoramento
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        Entrar   e  sair   nos   seus   horários, 

respeitando o distanciamento;

             

Higienizar  as mãos  antes  de entrar com álcool
70% em gel e aferir a temperatura no toten de
entrada da escola:

                

Seguir as setas de acesso a sala de aula,

banheiros e corredores;

         

          Usar máscara em todas as áreas;

                

Obedecer ao distanciamento de 1,5 metros;

Regras Alunos

Não      compartilhar      copos/garrafas, material   
 escolar    e    outros    objetos pessoais com ninguém.

Alunos que  fazem  parte do  grupo  de risco,     devem,

preferencialmente,  permanecer  no acompanhamento 

 das aulas em casa:
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Ao acessar a Secretaria aferir a temperatura e
higienizar as mãos com álcool 70%;

         

Deixar  o aluno no respectivo portão de
acesso;

        Respeitar os horários de entrada e saída 

dos alunos;

         

          Usar máscara;

Regras Pais ou Responsáveis

  Pais ou responsáveis que   optarem pela presença
do (a) aluno (a) de grupo de risco na sala de aula,

obrigatoriamente, deverão assinar um termo de
responsabilidade, assumindo todas as consequências
de um possível contágio;

   Pais ou responsáveis que optem pelo Ensino on-line
deverão assinar um termo de responsabilidade para a
participação das aulas e atividades escolares.
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  Para diminuir o fluxo de pessoas na escola, o acesso
dos pais/responsáveis não é permitido. Caso seja
necessário, agende um horário na Coordenação
Pedagógica via agenda  ClipEscola;



Acesso e horário de entrada 

e saída dos alunos

Ensino Fundamental Anos Iniciais - 1° ao 5º ano

Acesso exclusivamente pelo 

Portão Centro Educacional Promissor 

Entrada exclusivamente 

7:15min às 7:45min e 

13:15min às 13h45min

Saída exclusivamente

11:30min  às 11:45min e
17:30min às 17:45min

Educação Infantil

Acesso exclusivamente pelo 

Portão Centro Educacional Roda Pião

Ensino Fundamental Anos Finais- 6° ao 9º ano

Período matutino: Acesso exclusivamente pelo 

Portão 1 - Centro Educacional Roda Pião

Período vespertino: Acesso exclusivamente pelo 

Portão 2 - Centro Educacional Promissor

Entrada exclusivamente 

7:10min às 7:30min e 

13:10min às 13h30min

Saída exclusivamente

11:40min  as 11h50min e
17:40min as 17:50min

Saída exclusivamente

11:45min  às 11:55min e
17:45min às 17:55min

Entrada exclusivamente 

7:15min às 7:30min e 

13:15min às 13:30min
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Acesso e horário de entrada 

e saída dos alunos

Ensino Médio: Acesso exclusivamente pelo 

Portão 2 - Centro Educacional Promissor

Ensino Médio

Entrada exclusivamente

7h às 7:20min  

Saída exclusivamente

12h às 12:10

1º e 2º ano Terceirão
Entrada exclusivamente

7h às 7:20min  

Saída exclusivamente

12:30min às 12:40min
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Segundas, quintas e

sextas-feiras 

Todos os dias

Saída exclusivamente

12:30min às 12:40min

Terças e quartas-feiras 



Material individual do Aluno

Garrafa de água;

Máscaras (3 unidades);

Lenço de papel;

 

Material escolar;

Álcool gel 70%;

Necessaires para  guardar  as máscaras.
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Faça a troca da 

máscara a cada 

duas horas, 

 recomendamos  

    trazer   3 máscaras.

   Sem abraços e beijinhos

nos colegas, professores
    e   

demais    amigos    da

escola. 

Dicas Importantes:

         

 Em    áreas   de    circulação,   estará
disponível  álcool  70% em  gel,  use-o

constantemente.

Sorria com
os olhos!

 

Os  ambientes  estarão 

 arejados,  com portas e
janelas abertas e a limpeza
do ar condicionado em dia.

Se   sentir   sintomas,  permaneça   em casa   e   entre  

 em   contato   com   a Coordenação da escola. Nesse
caso, o aluno acompanhará as aulas de forma remota 

 e  não  deverá  comparecer  à escola. 
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