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1. INTRODUÇÃO 
 
 

   A reabertura das atividades escolares presenciais diante de quadro de pandemia 

do Covid-19, exige segurança sanitária para proteção de estudantes, colaboradores, 

professores e famílias, bem como, uma normatização das ações e precauções 

necessárias, em respeito e colaboração das partes envolvidas. 

   Mediante indicações de órgãos reguladores do Governo Federal, Estadual e 

Municipal, suas respectivas secretarias de educação, saúde e segurança, diante do 

contexto local e, sob a perspectiva da Rede Sinodal de Educação, seguiu-se às 

prerrogativas de documento formulado pela UNESCO, datado de abril de 2020, para a 

reabertura das escolas: 

 Avaliação de benefícios e riscos. 

 Ponderações sobre aula presencial e remota em cada nível de ensino. 

 Importância da interação lúdica e presencial para a aprendizagem da 

Educação Infantil e Anos Iniciais. 

 A disponibilidade e a acessibilidade do ensino remoto de alta qualidade e 

os impactos na aprendizagem em cada faixa etária. 

 A conclusão do Ensino Médio e seleção para Ensino Superior como pontos 

críticos afetados pela pandemia. 

 Orientação e formação de professores e coordenações para 

implementação de medidas preventivas. 

 O risco de vulnerabilidade social no trabalho remoto afeta nossa clientela 

ou compromete sua saúde e alimentação? 

 A capacidade de se adequar à segurança, distanciamento social no que se 

refere a estrutura das salas e número de estudantes, água e higienização. 

 Nível de exposição do grupo escolar com grupos de risco. 

 Como os estudantes se deslocam até o colégio? 

 Quais são os fatores de risco comunitários desta comunidade escolar? 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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   Sugere-se então, a avaliação de seis dimensões: política pública, financiamento, 

operações seguras, aprendizagem, atendimento aos marginalizados, bem 

estar/proteção. 

  Este documento denomina as normativas e as estratégias, também estabelece 

um plano de ações para protocolar a reabertura das atividades presenciais no Colégio 

Sinodal Gustavo Adolfo, a partir de julho de 2020. 
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2. CONTEXTO ESCOLAR 
 

Segundo resgate do contexto mundial, no qual o Colégio Sinodal Gustavo Adolfo 

foi envolvido, um parecer da Educação Nacional sobre o COVID-19, descreve: 

“Uma pneumonia de causas desconhecidas detectada em Wuhan, China, foi reportada 
pela primeira vez pelo escritório da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 31 de 
dezembro de 2019. 
O surto foi declarado como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 
em 30 de janeiro de 2020. 
A OMS declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação comunitária da COVID-
19 em todos os Continentes a caracteriza como pandemia. Para contê-la, a OMS 
recomenda três ações básicas: isolamento e tratamento dos casos identificados; 
testes massivos; e distanciamento social. 
O Ministério da Saúde editou a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, 
declarando Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em razão da 
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). 
Estados e Municípios vêm editando decretos e outros instrumentos legais e 
normativos para o enfrentamento da emergência de saúde pública, estando, entre 
elas, a suspensão das atividades escolares. 
No dia 17 de março de 2020, por meio da Portaria nº 343, o Ministério da Educação 
(MEC) se manifestou sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios 
digitais, enquanto durar a situação de pandemia da COVID-19, para instituição de 
educação superior integrante do sistema federal de ensino. Posteriormente, tal 
Portaria recebeu ajustes e acréscimos por meio das Portarias nos 345 e 356/2020.” 

 
  E assim, diante de um planejamento de afastamento presencial temporário, a 

instituição programou-se para a execução de atividades domiciliares, através de 

trabalho remoto de alta qualidade, efetivado a partir do dia 18 de março, através de 

plataforma educacional da instituição e de um prévio levantamento sobre a 

acessibilidade remota dos estudantes. 

  Uma equipe de apoio foi disponibilizada através de WhatsApp, e-mail e telefone, 

para suporte técnico de uso das ferramentas tecnológicas necessárias, para dúvidas e 

orientações quanto aos aspectos didáticos, bem como acompanhamento e orientações 

psicopedagógicas durante o período de atividades domiciliares remotas. 

  Nesta mesma data, o conselho Nacional de Educação (CNE) divulgava a 

necessidade de reorganização das atividades acadêmicas, como ação preventiva de 

propagação do COVID-19. 

  No dia 20 de março o Congresso Nacional aprovou o Decreto Legislativo nº 6 que 

reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente 

da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. E, 

em 1º de abril de 2020, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 934 que 

estabelece normas excepcionais para o ano letivo da educação básica e do ensino 

superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 

saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

  Com respaldo legal, projetou as semanas seguintes, que envolveram uma 

proposta pedagógica com aulas por videoconferências, além das plataformas 

educacionais já utilizadas. Também, o processo avaliativo teve formato contingente e 

adaptado às novas estratégias de ensino-aprendizagem. 

  De forma gradativa, intensificou-se as ferramentas, como e-mails institucionais 

para todos os estudantes, e, diante de constante comunicação e apoio das famílias, as 

atividades domiciliares contemplaram todos os níveis ensino da instituição com ensino 

remoto de alta qualidade, que acompanhará o processo presencial. 

  Chegado o momento de retomada das atividades presenciais, protocolamos este 

documento como forma de plano de ação e registro jurídico para a comunidade escolar, 

órgãos de saúde e poder público, a partir do decreto no 55.292 de 04 de junho de 2020, 

de determinação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 
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3. PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DE RISCO 
 

 
3.1 Ações preliminares 

 Torna-se fundamental pensar, planejar e nortear as ações de retorno às aulas 

presenciais para sua efetiva realização, com antecedência, e, em aspetos gerais, de 

ordem institucional e comunitária. 

 A primeira ação institucional foi a elaboração deste protocolo. No entanto, para 

sua efetivação, cabem algumas ações preliminares ao retorno das aulas presenciais, 

descritas a seguir:   

 Construção do Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação, 

denominado COE-E Local, cujas atribuições são as contidas no Art. 7º do decreto 

Estadual. 

 Uma semana antes do início das aulas presenciais, os colaboradores retomam 

à sua rotina presencial na intenção de organizar o ambiente escolar, participar de 

orientações, treinamentos e formações, com o objetivo de preparar-se para a chegada 

dos estudantes. 

  Através de um questionário online, será feita uma sondagem prévia com as 

famílias para identificar o contexto diante do retorno presencial, mediante as 

normativas deste protocolo. 

Prezadas famílias! 
Estimamos que estejam bem e solicitamos sua colaboração diante 

dos novos rumos e estratégias traçados para um retorno presencial seguro e 
adequado às resoluções normativas sugeridos pelos órgãos federativos, 
estaduais e municipais, mas contextualizado com a realidade e potencial do 
Colégio Sinodal Gustavo Adolfo. 

Para o cumprimento do protocolo de reabertura, que vislumbra 
todas as ações para potencializar as aulas presenciais, é fundamental verificar 
aspectos do contexto familiar de nossos estudantes.  

Para isto, solicitamos o preenchimento do presente questionário 
online que fomenta as seguintes questões: 

¯ A partir da perspectiva de retorno às atividades presenciais, sua 
família teria condições de transporte até o colégio com horários de início e 
término das aulas entre 7h20min/8h e 11h30min/12h (turmas da manhã), e 
13h20min/14h e 17h20min/17h30min (turmas da educação infantil da tarde), 
para evitar aglomeração? 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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¯ Em relação à retomada das atividades do Turno Inverso, 
gostaríamos de saber se há famílias extremamente necessitadas deste serviço 
para projetar possibilidades.   Sua família precisaria de imediato deste 
serviço? 

 

 Para aliança nas ações de reabertura das aulas presenciais, colaboração e 

orientação, bem como esclarecimentos, elaborou-se um comunicado, encaminhada às 

famílias com uma semana de antecedência.  

 

Prezadas famílias! 
Em decorrência do retorno às aulas presenciais, institui-se um protocolo de 
reabertura, com especificações e normativas para a segurança da 
comunidade escolar. 
É necessário que as famílias façam sua apreciação através da leitura e 
consentimento da mesma no ciente, pois tem parte no processo de 
manutenção e manejo de condutas dos estudantes. 
Dentre os aspectos de organização familiar para o retorno, destacamos: 

 Na retomada de aulas presenciais, uma norma de higiene e rotina sanitária 
se faz necessária. Sua família precisará se adequar com orientações e 
materiais como uso de máscaras (uma reserva), álcool gel individual, 
sistemática de higienização constante, sapato extra para troca por sapato que 
só utiliza no colégio (propé) ao chegar na instituição.  

 Cada estudante receberá uma máscara auricular para utilizar por cima da 
máscara de pano, na Instituição. 

 Os materiais escolares básicos precisam permanecer na instituição para 
evitar contágio (estojo, cadernos, livros). Sua família precisa organizar-se 
para também dispor de materiais escolares em casa (estojo, bloco de 
rascunho). 

 Cabe a cada estudante trazer uma sacola plástica para descartar seu lixo 
pessoal, na sala de aula 

 Utilização de máscara, que deverá ser trocada a cada 3 horas/após o lanche 
e guardada em saco plástico junto a seus pertences (não tocar nas máscaras 
e, ao guardar, pegar pelo elástico).  

 Diante do escalonamento híbrido (remoto e presencial) haverá sistemática 
de aulas presenciais em apenas alguns dias da semana para contemplar todas 
as turmas. Atividades domiciliares remotas terão continuidade e sua família 
precisa se organizar para tal.    

 Para segurança e prevenção, apenas os estudantes, e mediante a medição 
de temperatura, terão acesso às dependências do colégio nos horários de 
entrada e saída das aulas. Em caso de temperatura alterada, acima de 37,8o, 
não poderá entrar na instituição e a família deverá acompanhar o estado 
febril e acionar auxílio médico se apresentar sintomas como tosse, dor de 
garganta e dificuldade respiratória, permanecendo em casa por 14 dias.  

 Em casos confirmados de COVID-19, os estudantes e sua família devem 
permanecer em casa, encaminhar atestado via WhatsApp e, a coordenação 
deverá ser comunicada para disponibilizar as aulas. 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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 Escalonamento de espaços, horários de início e término do período escolar, 
bem como lanche e recreio distintos para evitar aglomeração. 

¯  A Educação Infantil e 1º Anos aguardam a monitora no acesso principal 
demarcado no início e término das aulas para manter o distanciamento social.  
- As demais turmas devem efetivar a entrada e saída observando o 
distanciamento mínimo e direcionar-se à sua classe sem circular pelo 
ambiente. 

 Haverá vários portões para a saída do colégio. Esse momento deve ter a 
normativa de cuidados de distanciamento físico de 1,5m e exige 
responsabilidade da comunidade escolar: 
- Respeito ao horário de saída da sala. 
- Direcionar-se direto ao portão de sua turma para que as demais possam 
seguir o fluxo sem aglomeração. 
- As famílias devem retirar as crianças no horário delimitado para evitar que 
o trânsito e as calçadas tenham fluxo inadequado. 
- As turmas de Educação Infantil e 1º Anos dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental terão o acompanhamento das monitoras e devem permanecer 
na linha de delimitação no aguardo das famílias. 
- Sugere-se que as turmas dos Anos Finais e Médio esperem a família ou 
encaminhem-se para sua residência nas proximidades do colégio e não em 
frente ao colégio para evitar a aglomeração. 

 O horário de escalonamento das turmas e fluxo de movimentação ficam 
assim determinados: cada turma é dividida em dois grupos GRUPO 1 e GRUPO 
2 (com exceção do 3º Ano do Ensino Médio) e a divisão das turmas foi 
realizada por critérios de ordem alfabética, visando a adequação do ambiente 
e distanciamento social e possibilidade de atendimento adequado às 
normativas de segurança. 

 A Educação Infantil continuará recebendo o lanche do colégio, as demais 
turmas devem se organizar, trazer lanche de casa. 

 Não haverá almoço na instituição. 

 Segue o link para apreciação do protocolo de reabertura das atividades 
presenciais, LINCK, e após, solicitamos seu ciente.  

 Sua família receberá, por e-mail, a determinação do grupo do qual o 
estudante faz parte e também especificações de sua retomada presencial. 
Atenciosamente, Equipe Diretiva. 

   

3.2 Ações preventivas  

3.2.1 Treinamento de colaboradores  

 Treinamento de equipe de limpeza para realização da desinfecção que deve ser 

intensificada, frequente e rotineira, conforme decreto Estadual: 

- Limpeza dos espaços, reposição de álcool gel, troca permanente dos panos 

umedecidos com álcool 70%. 

- Higienizar o piso das áreas comuns a cada troca de turno, com soluções de 

hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária) ou outro desinfetante indicado para este fim. 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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- Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies de uso comum, tais como 

maçanetas das portas, corrimãos, botões de elevadores, interruptores, puxadores, teclados 

de computador, mouses, bancos, mesas, telefones, acessórios em instalações sanitárias, 

etc. com álcool 70% ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar. 

- Ampliar a atenção para a higiene do piso nos níveis de ensino onde os alunos o 

utilizem com maior frequência para o desenvolvimento das práticas pedagógicas, como 

na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

- Adotar propé de uso individual por trabalhadores e estudantes quando da 

utilização, com maior frequência, do piso, para o desenvolvimento das práticas 

pedagógicas, o qual deverá ser trocado toda a vez que o estudante, ou o trabalhador, 

adentrar no espaço, bem como, ser tirado ao sair. Deverá ser trocado ou higienizado 

diariamente, caso não seja descartável. Caso seja utilizado um tipo de “calçado” em 

substituição do propé, deverá seguir as mesmas instruções acima. 

- Higienizar diariamente brinquedos e materiais utilizados pelas crianças da 

Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental e higienizar imediatamente 

após o uso brinquedos e materiais que forem levados à boca pelos estudantes. 

- Evitar o uso de brinquedos e outros materiais de difícil higienização. 

- Garantir equipamentos de higiene, como dispensadores de álcool gel, lixeiras 

com tampa com dispositivo que permita a abertura e fechamento sem o uso das mãos 

(como lixeira com pedal). 

- Disponibilizar preparações alcoólicas antissépticas 70% (setenta por cento) em 

formato de gel, espuma ou spray, para higienização das mãos, em todos os ambientes da 

instituição de ensino e em locais estratégicos e de fácil acesso, como entrada, saída, 

corredores, elevadores etc. 

- Disponibilizar kit de higiene completo nos banheiros, com sabonete líquido, 

toalhas de papel não reciclado e preparações alcoólicas antissépticas 70% (setenta por 

cento) em formato de gel, espuma ou spray. 

- Desativar todos os bebedouros da instituição e disponibilizar alternativas, como 

dispensadores de água e copos plásticos descartáveis e/ou copos de uso individual, desde 

que constantemente higienizados. 

http://www.gustavoadolfo.com.br/


 

COLÉGIO SINODAL GUSTAVO ADOLFO 

“O teu futuro se constrói aqui” 

Rua Miguel Tostes, 425  -  São Cristóvão,  Lajeado - RS 

3714-3214 / 8484-5725 - www.gustavoadolfo.com.br 

 

10 

 

- Manter abertas todas as janelas e portas dos ambientes, privilegiando, na medida 

do possível, a ventilação natural. 

- Manter limpos filtros e dutos do ar condicionado. 

 Treinamento de colaboradores na prática de distanciamento físico e higiene 

escolar, descritos no próximo tópico. 

 

3.2.2 Detalhamento de ações de higiene e distanciamento social  

 Divulgação de práticas de higiene e etiqueta respiratória, proteção com uso de 

máscaras e álcool gel com placas informativas com ilustração em todos os espaços da 

instituição e vídeo institucional de orientação:  

- Uso obrigatório de máscaras nas dependências da instituição.   

- Respeitar o acesso de entrada da sua turma, realizar a medição térmica e a 

higiene da sola do sapato nos tapetes umedecidos com álcool 70% nestes ambientes.  

- Uso frequente de álcool gel nas mãos que além do disponibilizado pelo colégio, 

deve fazer parte do material escolar de uso diário do estudante.  

- Cada estudante deve dispor de uma garrafa de água individual (vir cheia de 

casa), que deve fazer parte do uso diário, pois somente o bebedouro com torneira estará 

em uso. 

- Os estudantes devem utilizar material escolar individual, sem emprestar ou 

pegar emprestado dos colegas e mantê-los em sua classe sem levar para casa. 

- Ao tossir ou espirrar, direcionar a cabeça para o antebraço dobrado como 

proteção. 

- Manter distância mínima de 1,5m de outras pessoas e respeitar as demarcações 

nos espaços. 

- Não colocar as mãos na boca, olhos e nariz, para evitar contaminação. 

 Fortalecimento de comunicação com famílias e estudantes para cumprimento 

das normativas de prevenção e higiene. 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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 Desenvolvimento de modelo de decisão para fechamento e reabertura em caso 

de recorrência de transmissão comunitária, que retorna para o padrão de atividades 

domiciliares remotas de qualidade, aplicado no período de afastamento social 

presencial. 

 Monitoria da saúde de estudantes e colaboradores com aconselhamento de 

permanência em casa diante de quaisquer sintomas de COVID-19.  

 

3.3 Plano de retomada presencial 

Para efetivar o retorno presencial com as devidas precauções e regularizações 

de distanciamento físico, higienização dos espaços e das especificidades de cada turma, 

denominou-se o escalonamento híbrido que potencializa estratégias de evitar 

aglomeração, respeitar o distanciamento social, viabilizar espaços adequados e traçar 

metodologias pedagógicas adequadas às normativas instituídas para prevenção de 

contágio do COVID-19. 

Momento de cenários inconstantes e não previsíveis geraram um planejamento 

com opções de cronograma de escalonamento do retorno às aulas presenciais, de forma 

a serem aplicados e revisitados conforme o contexto se apresentar. 

Portanto, segue a descrição dos planos A, B e C, que podem ser sequenciados ou 

implementados individualmente no decorrer no período de distanciamento social. 

 

 3.3.1 Plano A 

RETORNO HÍBRIDO DO COLÉGIO SINODAL GUSTAVO ADOLFO –  

Ciclo de contágio/recuperação  

 Escalonamento de turmas para respeitar as normas de segurança vigentes e 

o ciclo de contágio/recuperação do COVID-19, sendo que os encontros presenciais se 

fazem quinzenais, durante 5 semanas. 

 A organização das semanas de aulas prevê atividades presenciais intercaladas 

com atividades domiciliares remotas/videoaulas.   

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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 Estipula-se por normativas de distanciamento social e possibilidades físicas da 

instituição, que as turmas da Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais do Ensino 

Fundamental e 1º e 2º Anos do Ensino Médio sejam divididas em dois grupos e tenham 

aula presencial e remotas em diferentes semanas.  

 A divisão das turmas de Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Anos 

Iniciais do Ensino Médio em GRUPO 1 e GRUPO 2 foi realizada por critérios de ordem 

alfabética visando apenas a divisão da turma para fins de adequação do ambiente e 

distanciamento social e possibilidade de atendimento adequado às normativas de 

segurança. 

 O 3º Ano do Ensino Médio, por possibilidade de espaço físico e necessidades 

pedagógicas diferenciadas, manteve a formação original e aulas presenciais diárias, com 

a mesma grade horária. 

 

Educação Infantil 

Turma/sala/dia de aula Local de 
Acesso 

Horário de 
Entrada 

Horário 
do lanche 

Horário 
do 

Recreio 

Horário de 
Saída 

Nível I – sala 24 
GRUPO 1 –  
1ª e 4ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
2ª ,3ª e 5ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 
GRUPO 2 –  
2ª e 5ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
1ª, 3ª e 4ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 

Portão 
lateral da 
Ed. 
Infantil 

7h às 
7h30min/13h 
às 13h30min 

 9h/15h - 11h30min/ 
17h30min 

Nível II- sala 25 
GRUPO 1 –  
1ª e 4ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
2ª ,3ª e 5ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 
GRUPO 2 –  
2ª e 5ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
1ª, 3ª e 4ª semana – remoto 

Portão 
lateral da 
Ed. 
Infantil 

7h40min/ 
13h40min 

8h40min/ 
15h30min 

- 11h40min/ 
17h20min 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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Segunda a sexta-feira/manhã 

Nível III- sala 26 
GRUPO 1 –  
1ª e 4ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
2ª ,3ª e 5ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 
GRUPO 2 –  
2ª e 5ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
1ª, 3ª e 4ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 

Portão 
lateral da 
Ed. 
Infantil 

7h25min/ 
13h30min 

9h30min/ 
14h30min 

- 11h20min/ 
17h 
 
 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Turma/sala/dia de aula Local de 
Acesso 

Horário de 
Entrada 

Horário 
do lanche 

Horário 
do 
Recreio 

Horário de 
Saída 

1º Ano A/sala 30 
1º Ano B/sala 31 

GRUPO 1 –  
1ª e 4ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
2ª ,3ª e 5ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 
GRUPO 2 –  
2ª e 5ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
1ª, 3ª e 4ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 

Portão 
do Pátio 
dos 
Fundos 

8h 8h45min 9h05 às 
9h25min  

11h30min 

2º Ano A/sala 32 
2º Ano B/sala 33 

GRUPO 1 –  
1ª e 4ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
2ª ,3ª e 5ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 
GRUPO 2 –  
2ª e 5ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
1ª, 3ª e 4ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 

Portão 
do Pátio 
dos 
Fundos 

7h40min 8h45min 9h05às 
9h25min 

11h45min 

3º Ano A/sala 34 
3º Ano B/sala 27 

GRUPO 1 –  
1ª e 4ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
2ª ,3ª e 5ª semana – remoto 

Portão 
do Pátio 
dos 
Fundos 

7h25min 
13h30min 

9h15min 
15h 

9h30min 
às 
9h50min 

11h55min 
17h 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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Segunda a sexta-feira/manhã 
GRUPO 2 –  
2ª e 5ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
1ª, 3ª e 4ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 

4º Ano A/sala 28 
4º Ano B/sala 21 

GRUPO 1 –  
1ª e 4ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
2ª ,3ª e 5ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 
GRUPO 2 –  
2ª e 5ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
1ª, 3ª e 4ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 

Portão 
da 
Quadra 
Aberta 

7h30min 
13h30min 

9h15min 
15h 

9h30min 
às 
9h50min 
15h30min 

11h40min 
17h 

5º Ano A/sala 22 
5º Ano B/sala23 

GRUPO 1 –  
1ª e 4ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
2ª ,3ª e 5ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 
GRUPO 2 –  
2ª e 5ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
1ª, 3ª e 4ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 

Portão 
da 
Quadra 
Aberta 

7h20min 
13h30min 

9h15min 
15h 

9h30min 
às 
9h50min 
15h30min 

11h50min 
16h50min 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Turma/sala/dia de aula Local de 
Acesso 

Horário de 
Entrada 

Horário 
do lanche 

Horário 
do 
Recreio 

Horário de 
Saída 

6º Ano A/sala 7 
6º Ano B/sala 6 

 
GRUPO 1 –  
1ª e 4ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
terça-feira/Tarde 
2ª ,3ª e 5ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 
GRUPO 2 –  
2ª e 5ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 

Portão 
Principal 

7h20min 
13h30min 

- 9h55 às 
10h15min 

11h40min 
17h 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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Terça-feira/tarde 
1ª, 3ª e 4ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 

7º Ano A/sala 8 
7º Ano B/sala 9 

GRUPO 1 –  
1ª e 4ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
Terça-feira/tarde 
2ª ,3ª e 5ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 
GRUPO 2 –  
2ª e 5ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
Terça-feira/tarde 
1ª, 3ª e 4ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 
 

Portão 
Principal 

7h30min 
13h20min 

- 9h55min 
às 
10h15min 

11h50min 
16h50min 

8º Ano A /sala 10 
8º Ano B/sala 11 

GRUPO 1 –  
1ª e 4ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
Terça-feira/tarde 
2ª ,3ª e 5ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 
GRUPO 2 –  
2ª e 5ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
Terça-feira/tarde 
1ª, 3ª e 4ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 
 

Passarela 7h30min 
13h30min 

- 9h55min 
às 
10h15min 

11h40min 
17h 

9º Ano A/sala 18 
9º Ano B/ sala19 

GRUPO 1 –  
1ª e 4ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
terça-feira/tarde 
2ª ,3ª e 5ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 
GRUPO 2 –  
2ª e 5ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
terça-feira/tarde 
1ª, 3ª e 4ª semana – remoto 

Passarela 7h20min  
13h20min 

- 9h55min 
às 
10h15min 

11h30min 
16h50min 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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Segunda a sexta-feira/manhã 

Ensino Médio 

Turma/sala/dia de aula Local de 
Acesso 

Horário de 
Entrada 

Horário 
do lanche 

Horário 
do 
Recreio 

Horário de 
Saída 

1º Ano A/sala 12 
1º Ano B/sala 13 

 
GRUPO 1 –  
1ª e 4ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
Terça-feira/tarde 
2ª ,3ª e 5ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 
GRUPO 2 –  
2ª e 5ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
Terça-feira/tarde 
1ª, 3ª e 4ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 

Portão 
do 
Ginásio 

7h30min 
13h30min 

- 9h55min 
às 
10h15min 

11h50min 
17h 

2º Ano A/sala 14 
2º Ano B/sala 15 

GRUPO 1 –  
1ª e 4ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
Terça-feira/tarde 
2ª ,3ª e 5ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 
GRUPO 2 –  
2ª e 5ª semana – presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
Terça-feira/tarde 
1ª, 3ª e 4ª semana – remoto 
Segunda a sexta-feira/manhã 

Portão 
do 
Ginásio 

7h40min 
13h20min 

- 9h55min 
às 
10h15min 

12h 
16h50min 

3º Ano/ miniauditório 
TODOS –  
presencial 
Segunda a sexta-feira/manhã 
Terça e quinta-feira/tarde 
 

Portão 
do 
Ginásio 

7h20min 
13h40min 

- 9h55min 
às 
10h15min 
 

11h40min 
17h10min 

 

 

 

 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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3.3.2- Plano B 

RETORNO HÍBRIDO DO COLÉGIO SINODAL GUSTAVO ADOLDO – Aulas semanais 

 A divisão das turmas de Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e 1º e 2º 

Anos do Ensino Médio em GRUPO 1 e GRUPO 2 foi realizada por critérios de ordem 

alfabética visando apenas a divisão da turma para fins de adequação do ambiente e 

distanciamento social e possibilidade de atendimento adequado às normativas de 

segurança. 

 O cronograma de dias da semana para a aula presencial na Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental denota da necessidade do escalonamento para 

evitar aglomeração. A aula remota, por videoaula, possibilita o alinhamento do processo 

pedagógico.  

 O cronograma de aulas presenciais por dias da semana quinzenais nos Anos 

Finais do Ensino Fundamental e 1º e 2º Anos do Ensino Médio, decorre da necessidade 

de dispor de momentos presenciais que contemplem todas as disciplinas curriculares. 

Sendo que, na semana que não tiver aula presencial, no dia daquela disciplina, esta será 

disponibilizada por vídeo aula.   

 

Educação Infantil 

Turma/sala/dia de aula Local de 
Acesso 

Horário 
de 

Entrada 

Horário 
do lanche 

Horário 
do 

Recreio 

Horário de 
Saída 

Nível I – sala 24 
GRUPO 1 – Segunda e quarta-feira 
presencial/manhã 
GRUPO 2 – Terça e quinta-feira 
presencial/manhã 
TODOS - sexta-feira/remoto 

Portão 
lateral da 
Ed. 
Infantil 

8h/14h 9h/15h - 11h30min/ 
17h30min 

Nível II- sala 25 
GRUPO 1 – Segunda e quarta-feira 
presencial/manhã 
GRUPO 2 – Terça e quinta-feira 
presencial/manhã 
TODOS - sexta-feira/remoto 

Portão 
lateral da 
Ed. 
Infantil 

7h40min/ 
13h40min 

8h40min/ 
15h30min 

- 11h40min/ 
17h20min 

Nível III- sala 26 Portão 
lateral da 

7h25min/ 
13h30min 

9h30min/ 
14h30min 

- 11h20min/ 
17h 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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GRUPO 1 – Segunda e quarta-feira 
presencial/manhã 
GRUPO 2 – Terça e quinta-feira 
presencial/manhã 
TODOS - sexta-feira/remoto 

Ed. 
Infantil 

 
 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Turma/sala/dia de aula Local de 
Acesso 

Horário 
de 
Entrada 

Horário 
do lanche 

Horário 
do 
Recreio 

Horário de 
Saída 

1º Ano A/sala 30 
1º Ano B/sala 31 

GRUPO 1 – Segunda e quarta-feira 
presencial/manhã 
GRUPO 2 – Terça e quinta-feira 
presencial/manhã 
TODOS - sexta-feira/remoto 

Portão 
do Pátio 
dos 
Fundos 

8h 8h45min 9h05 às 
9h25min  

11h30min 

2º Ano A/sala 32 
2º Ano B/sala 33 

GRUPO 1 – Segunda e quarta-feira 
presencial/manhã 
GRUPO 2 – Terça e quinta-feira 
presencial/manhã 
TODOS – Sexta-feira/remoto  

Portão 
do Pátio 
dos 
Fundos 

7h40min 8h45min 9h05às 
9h25min 

11h45min 

3º Ano A/sala 34 
3º Ano B/sala 27 

GRUPO 1 – Segunda e quarta-feira 
presencial/manhã 
1ª e 3ª semanas: quinta-feira 
presencial /tarde 
GRUPO 2 – Terça e quinta-feira 
presencial/manhã  
2ª e 4ª semanas: quinta-feira 
presencial/tarde 
TODOS – sexta-feira /remoto 

Portão 
do Pátio 
dos 
Fundos 

7h25min 
13h30min 

9h15min 
15h 

9h30min 
às 
9h50min 

11h55min 
17h 

4º Ano A/sala 28 
4º Ano B/sala 21 

GRUPO 1 – Segunda e quarta-feira 
presencial/manhã 
1ª e 3ª semanas: quinta-feira presencial 
/tarde 
GRUPO 2 – Terça e quinta-feira 
presencial/manhã 
2ª e 5ª semanas: quinta-feira 
presencial/tarde 
TODOS – Sexta-feira/remoto  

Portão 
da 
Quadra 
Aberta 

7h30min 
13h30min 

9h15min 
15h 

9h30min 
às 
9h50min 
15h30min 

11h40min 
17h 
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5º Ano A/sala 22 
5º Ano B/sala23 

GRUPO 1 – Segunda e quarta-feira 
presencial/manhã 
1ª e 3ª semana: terça-feira 
presencial/tarde 
GRUPO 2 – Terça e quinta-feira 
presencial/manhã 
2ª e 5ª semana: terça-feira 
presencial/tarde  
TODOS – sexta-feira/remoto  

Portão 
da 
Quadra 
Aberta 

7h20min 
13h30min 

9h15min 
15h 

9h30min 
às 
9h50min 
15h30min 

11h50min 
16h50min 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Turma/sala/dia de aula Local de 
Acesso 

Horário 
de 
Entrada 

Horário 
do lanche 

Horário 
do 
Recreio 

Horário de 
Saída 

6º Ano A/sala 7 
6º Ano B/sala 6 

 
GRUPO 1 – 
 1ª e 3ª semanas 
Segunda e sexta-feira 
presencial/manhã  
Terça-feira presencial/tarde 
2ª e 4ª semanas 
Quarta e quinta-feira 
presencial/manhã 
  
GRUPO 2 –  
1ª e 3ª semanas 
Quarta e quinta-feira 
presencial/manhã  
2ª e 4ª semanas 
Segunda e sexta-feira 
presencial/manhã  
Terça-feira presencial/tarde 

Portão 
Principal 

7h20min 
13h30min 

- 9h55 às 
10h15min 

11h40min 
17h 

7º Ano A/sala 8 
7º Ano B/sala 9 

GRUPO 1 – 
 1ª e 3ª semanas 
Segunda e sexta-feira 
presencial/manhã  
Terça-feira presencial/tarde 
2ª e 4ª semanas 
Quarta e quinta-feira 
presencial/manhã 
  

Portão 
Principal 

7h30min 
13h20min 

- 9h55min 
às 
10h15min 

11h50min 
16h50min 
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GRUPO 2 –  
1ª e 3ª semanas 
Quarta e quinta-feira 
presencial/manhã  
2ª e 4ª semanas 
Segunda e sexta-feira 
presencial/manhã  
Terça-feira presencial/tarde 

8º Ano A /sala 10 
8º Ano B/sala 11 

GRUPO 1 – 
 1ª e 3ª semanas 
Segunda e sexta-feira 
presencial/manhã  
Terça-feira presencial/tarde 
2ª e 4ª semanas 
Quarta e quinta-feira 
presencial/manhã 
  
GRUPO 2 –  
1ª e 3ª semanas 
Quarta e quinta-feira 
presencial/manhã  
2ª e 4ª semanas 
Segunda e sexta-feira 
presencial/manhã  
Terça-feira presencial/tarde 

Passarela 7h30min 
13h30min 

- 9h55min 
às 
10h15min 

11h40min 
17h 

9º Ano A/sala 18 
9º Ano B/ sala19 

GRUPO 1 – 
 1ª e 3ª semanas 
Segunda e sexta-feira 
presencial/manhã  
Terça-feira presencial/tarde 
2ª e 4ª semanas 
Quarta e quinta-feira 
presencial/manhã 
  
GRUPO 2 –  
1ª e 3ª semanas 
Quarta e quinta-feira 
presencial/manhã  
2ª e 4ª semanas 
Segunda e sexta-feira 
presencial/manhã  
Terça-feira presencial/tarde 

Passarela 7h20min  
13h20min 

- 9h55min 
às 
10h15min 

11h30min 
16h50min 
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Ensino Médio 

Turma/sala/dia de aula Local de 
Acesso 

Horário 
de 
Entrada 

Horário 
do lanche 

Horário 
do 
Recreio 

Horário de 
Saída 

1º Ano A/sala 12 
1º Ano B/sala 13 

 
GRUPO 1 – 
 1ª e 3ª semanas 
Segunda e sexta-feira 
presencial/manhã  
Terça-feira presencial/tarde 
2ª e 4ª semanas 
Quarta e quinta-feira 
presencial/manhã 
  
GRUPO 2 –  
1ª e 3ª semanas 
Quarta e quinta-feira 
presencial/manhã  
2ª e 4ª semanas 
Segunda e sexta-feira 
presencial/manhã  
Terça-feira presencial/tarde 

Portão 
do 
Ginásio 

7h30min 
13h30min 

- 9h55min 
às 
10h15min 

11h50min 
17h 

2º Ano A/sala 14 
2º Ano B/sala 15 

GRUPO 1 – 
 1ª e 3ª semanas 
Segunda e sexta-feira 
presencial/manhã  
Terça-feira presencial/tarde 
2ª e 4ª semanas 
Quarta e quinta-feira 
presencial/manhã 
  
GRUPO 2 –  
1ª e 3ª semanas 
Quarta e quinta-feira 
presencial/manhã  
2ª e 4ª semanas 
Segunda e sexta-feira 
presencial/manhã  
Terça-feira presencial/tarde 

Portão 
do 
Ginásio 

7h40min 
13h20min 

- 9h55min 
às 
10h15min 

12h 
16h50min 

http://www.gustavoadolfo.com.br/


 

COLÉGIO SINODAL GUSTAVO ADOLFO 

“O teu futuro se constrói aqui” 

Rua Miguel Tostes, 425  -  São Cristóvão,  Lajeado - RS 

3714-3214 / 8484-5725 - www.gustavoadolfo.com.br 

 

22 

 

3º Ano/ miniauditório 
TODOS –  
Segunda a sexta-feira 
presencial/manhã 
Terças e quintas-feiras 
presencial/tarde 

Portão 
do 
Ginásio 

7h20min 
13h40min 

- 9h55min 
às 
10h15min 
 

11h40min 
17h10min 

 
3.3.3- Plano C 

RETORNO HÍBRIDO DO COLÉGIO SINODAL GUSTAVO ADOLFO – Prevenção  

 Neste modelo, as aulas presenciais serão acionadas de forma intercalada, para 

que se possa perceber e tratar sintomas, que geralmente após contaminação, 

acontecem após o terceiro dia de contágio e, assim, administrar o afastamento e manter 

os demais em segurança. 

 A organização das semanas de aulas prevê atividades presenciais intercaladas 

com atividades domiciliares remotas/videoaula.   

 Estipula-se por normativas de distanciamento social e possibilidades físicas da 

instituição, que as turmas da Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio sejam divididas em dois grupos e tenham aula presencial 

e remotas em diferentes semanas.  

Educação Infantil 

Turma/sala/dia de aula Local de 
Acesso 

Horário 
de 

Entrada 

Horário 
do lanche 

Horário 
do 

Recreio 

Horário de 
Saída 

Nível I- sala 24 
GRUPO 1   
1ª semana: segunda, terça e quarta-
feira -presencial (manhã/tarde) 
3ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial (manhã/tarde) 
2ª semana e 4ª semanas: remoto    
GRUPO 2  
1ª e 3ª semanas: remoto  
2ª semana: segunda, terça e quarta-
feira – presencial (manhã/tarde) 
4ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
- presencial (manhã/tarde) 

Portão 
lateral da 
Ed. 
Infantil 

8h/14h 9h/15h - 11h30min/ 
17h30min 

Nível II- sala 25 
GRUPO 1   

Portão 
lateral da 

7h40min/ 
13h40min 

8h40min/ 
15h30min 

- 11h40min/ 
17h20min 
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1ª semana: segunda, terça e quarta-
feira -presencial (manhã/tarde) 
3ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial (manhã/tarde) 
2ª semana e 4ª semanas: remoto    
GRUPO 2  
1ª e 3ª semanas: remoto  
2ª semana: segunda, terça e quarta-
feira – presencial (manhã/tarde) 
4ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
- presencial (manhã/tarde) 

Ed. 
Infantil 

Nível III- sala 26 
GRUPO 1   
1ª semana: segunda, terça e quarta-
feira -presencial (manhã/tarde) 
3ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial (manhã/tarde) 
2ª semana e 4ª semanas: remoto    
GRUPO 2  
1ª e 3ª semanas: remoto  
2ª semana: segunda, terça e quarta-
feira – presencial (manhã/tarde) 
4ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
- presencial (manhã/tarde) 

Portão 
lateral da 
Ed. 
Infantil 

7h25min/ 
13h30min 

9h30min/ 
14h30min 

- 11h20min/ 
17h 
 
 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Turma/sala/dia de aula Local de 
Acesso 

Horário 
de 
Entrada 

Horário 
do lanche 

Horário 
do 
Recreio 

Horário de 
Saída 

1º Ano A/sala 30 
1º Ano B/sala 31 

GRUPO 1   
1ª semana: segunda, terça e quarta-
feira -presencial /manhã 
3ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã 
2ª semana e 4ª semanas: remoto    
GRUPO 2  
1ª e 3ª semanas: remoto  
2ª semana: segunda, terça e quarta-
feira – presencial /manhã 
4ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã 

Portão 
do Pátio 
dos 
Fundos 

8h 8h45min 9h05 às 
9h25min  

11h30min 

2º Ano A/sala 32 
2º Ano B/sala 33 

GRUPO 1   

Portão 
do Pátio 
dos 
Fundos 

7h40min 8h45min 9h05às 
9h25min 

11h45min 
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1ª semana: segunda, terça e quarta-
feira -presencial/manhã 
3ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã 
2ª semana e 4ª semanas: remoto    
GRUPO 2  
1ª e 3ª semanas: remoto  
2ª semana: segunda, terça e quarta-
feira – presencial/manhã 
4ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã 

3º Ano A/sala 34 
3º Ano B/sala 27 

 
GRUPO 1   
1ª semana: segunda, terça e quarta-
feira -presencial/manhã 
3ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã e quinta-feira à 
tarde 
2ª semana e 4ª semanas: remoto    
GRUPO 2  
1ª e 3ª semanas: remoto  
2ª semana: segunda, terça e quarta-
feira – presencial/manhã 
4ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã e quinta-feira à 
tarde 

Portão 
do Pátio 
dos 
Fundos 

7h25min 
13h30min 

9h15min 
15h 

9h30min 
às 
9h50min 

11h55min 
17h 

4º Ano A/sala 28 
4º Ano B/sala 21 

GRUPO 1   
1ª semana: segunda, terça e quarta-
feira -presencial/manhã  
3ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã e quinta-feira à 
tarde 
2ª semana e 4ª semanas: remoto    
GRUPO 2  
1ª e 3ª semanas: remoto  
2ª semana: segunda, terça e quarta-
feira – presencial/manhã 
4ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã e quinta-feira à 
tarde 

Portão 
da 
Quadra 
Aberta 

7h30min 
13h30min 

9h15min 
15h 

9h30min 
às 
9h50min 
15h30min 

11h40min 
17h 
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5º Ano A/sala 22 
5º Ano B/sala23 

GRUPO 1   
1ª semana: segunda, terça e quarta-
feira -presencial/manhã e terça-feira à 
tarde 
3ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã  
2ª semana e 4ª semanas: remoto    
GRUPO 2  
1ª e 3ª semanas: remoto  
2ª semana: segunda, terça e quarta-
feira – presencial/manhã e terça-feira 
à tarde 
4ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã  

Portão 
da 
Quadra 
Aberta 

7h20min 
13h30min 

9h15min 
15h 

9h30min 
às 
9h50min 
15h30min 

11h50min 
16h50min 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Turma/sala/dia de aula Local de 
Acesso 

Horário 
de 
Entrada 

Horário 
do lanche 

Horário 
do 
Recreio 

Horário de 
Saída 

6º Ano A/sala 7 
6º Ano B/sala 6 

 
GRUPO 1   
1ª semana: segunda, terça e quarta-
feira -presencial/manhã e terça-feira à 
tarde 
3ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã  
2ª semana e 4ª semanas: remoto    
GRUPO 2  
1ª e 3ª semanas: remoto  
2ª semana: segunda, terça e quarta-
feira – presencial/manhã e terça-feira à 
tarde 
4ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã  

Portão 
Principal 

7h20min 
13h30min 

- 9h55 às 
10h15min 

11h40min 
17h 

7º Ano A/sala 8 
7º Ano B/sala 9 

GRUPO 1   
1ª semana: segunda, terça e quarta-
feira -presencial/manhã e terça-feira à 
tarde 
3ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã  
2ª semana e 4ª semanas: remoto    

Portão 
Principal 

7h30min 
13h20min 

- 9h55min 
às 
10h15min 

11h50min 
16h50min 
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GRUPO 2  
1ª e 3ª semanas: remoto  
2ª semana: segunda, terça e quarta-
feira – presencial/manhã e terça-feira à 
tarde 
4ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã  

8º Ano A /sala 10 
8º Ano B/sala 11 

GRUPO 1   
1ª semana: segunda, terça e quarta-
feira -presencial/manhã e terça-feira à 
tarde 
3ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã  
2ª semana e 4ª semanas: remoto    
GRUPO 2  
1ª e 3ª semanas: remoto  
2ª semana: segunda, terça e quarta-
feira – presencial/manhã e terça-feira à 
tarde 
4ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã  

Passarela 7h30min 
13h30min 

- 9h55min 
às 
10h15min 

11h40min 
17h 

9º Ano A/sala 18 
9º Ano B/ sala19 

GRUPO 1   
1ª semana: segunda, terça e quarta-
feira -presencial/manhã e terça-feira à 
tarde 
3ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã  
2ª semana e 4ª semanas: remoto    
GRUPO 2  
1ª e 3ª semanas: remoto  
2ª semana: segunda, terça e quarta-
feira – presencial/manhã e terça-feira à 
tarde 
4ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã  
 

Passarela 7h20min  
13h20min 

- 9h55min 
às 
10h15min 

11h30min 
16h50min 

Ensino Médio 

Turma/sala/dia de aula Local de 
Acesso 

Horário 
de 
Entrada 

Horário 
do lanche 

Horário 
do 
Recreio 

Horário de 
Saída 
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1º Ano A/sala 12 
1º Ano B/sala 13 

 
GRUPO 1   
1ª semana: segunda, terça e quarta-
feira -presencial/manhã e terça-feira à 
tarde 
3ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã  
2ª semana e 4ª semanas: remoto    
GRUPO 2  
1ª e 3ª semanas: remoto  
2ª semana: segunda, terça e quarta-
feira – presencial/manhã e terça-feira à 
tarde 
4ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã  

Portão 
do 
Ginásio 

7h30min 
13h30min 

- 9h55min 
às 
10h15min 

11h50min 
17h 

2º Ano A/sala 14 
2º Ano B/sala 15 

GRUPO 1   
1ª semana: segunda, terça e quarta-
feira -presencial/manhã e terça-feira à 
tarde 
3ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã  
2ª semana e 4ª semanas: remoto    
GRUPO 2  
1ª e 3ª semanas: remoto  
2ª semana: segunda, terça e quarta-
feira – presencial/manhã e terça-feira à 
tarde 
4ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã  

Portão 
do 
Ginásio 

7h40min 
13h20min 

- 9h55min 
às 
10h15min 

12h 
16h50min 

3º Ano/ miniauditório 
GRUPO 1   
1ª semana: segunda, terça e quarta-
feira -presencial/manhã e terça-feira à 
tarde 
3ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã  e quinta-feira à 
tarde 
2ª semana e 4ª semanas: remoto    
GRUPO 2  
1ª e 3ª semanas: remoto  

Portão 
do 
Ginásio 

7h20min 
13h40min 

- 9h55min 
às 
10h15min 
 

11h40min 
17h10min 
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2ª semana: segunda, terça e quarta-
feira – presencial/manhã e terça-feira 
à tarde 
4ª semana: quarta, quinta e sexta-feira 
– presencial/manhã e quinta-feira à 
tarde 

 

3.3.4 Entrada na instituição 

3.3.4.1 Estudantes e colaboradores 

 Utilização de máscara que deverá ser trocada a cada 3 horas/após o lanche 

e guardadas em saco plástico junto a seus pertences (não tocar nas máscaras e, ao 

guardar, pegar pelo elástico).  

 Propé (troca de sapato) utilizado somente no Colégio. 

 Controle da temperatura corporal na entrada da instituição e acesso 

restrito aos estudantes e colaboradores no horário de início e término das aulas.  

-Em caso de temperatura alterada, acima de 37,8o, não poderá entrar na 

instituição e a família/colaborador deverá acompanhar o estado febril e acionar auxílio 

médico se apresentar sintomas como tosse, dor de garganta e dificuldade respiratória, 

permanecendo em casa por 14 dias. Em caso de confirmação do COVID-19, encaminhar 

atestado por WhatsApp e permanecer em período de quarentena por 14 dias. 

  Haverá vários portões de acesso ao colégio, cada turma terá uma entrada e 

horário denominados no item 3.3. Nestes portões se farão procedimentos de higiene 

que deverão ser respeitados: 

- Ter responsabilidade com o horário da entrada de sua turma. 

- Respeitar o acesso de entrada da sua turma e manter distanciamento de 1,5m 

demarcados por linhas na calçada de acesso ao portão de entrada, já com o uso de 

máscara. 

- Realizar a medição térmica e a higiene de sola do sapato nos tapetes 

umedecidos com álcool 70% nestes ambientes.  

- A Educação Infantil e 1º Anos aguardam a monitora no acesso principal 

demarcado no início e término das aulas para manter o distanciamento social.  
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- As demais turmas devem efetivar a entrada e saída observando o 

distanciamento mínimo e direcionar-se à sua classe sem circular pelo ambiente. 

 

3.3.5 Na sala de aula 

 Os estudantes devem permanecer em suas classes sem a circulação em 

sala para respeitar as normas de distanciamento físico de 1,5m. 

 Os estudantes devem utilizar material escolar individual, sem emprestar 

ou pegar emprestado dos colegas e mantê-los em sua classe sem levar para casa. 

 Uso frequente de álcool gel nas mãos que além do disponibilizado pelo 

colégio deve fazer parte do material escolar de uso diário do estudante. 

 Cada estudante deve dispor de uma garrafa de água individual (deve vir 

cheia de casa) que deve fazer parte do uso diário. 

 Cabe a cada estudante trazer uma sacola plástica para o descarte do seu 

lixo pessoal na sala de aula. 

 Ao tossir ou espirrar, direcionar a cabeça para o antebraço dobrado, como 

proteção. 

 Manter distância mínima de 1,5m de outras pessoas e respeitar as 

demarcações nos espaços. 

 Acomodação de faltas por motivo de saúde e possibilidade de ensino 

remoto a estudantes nestas condições: 

- Nas turmas em que haja falta de estudantes, a aula será gravada para que possa 

assistir em casa. Nestes caso a família deverá comunicar a coordenação do colégio. 

- O planejamento das aulas e detalhamento das atividades será disponibilizada 

via portal educacional. 

 

3.3.6 Nos espaços coletivos 

 Espaços ao ar livre ou ginásios, serão utilizados apenas em período de aula 

e com acompanhamento de responsável. 

http://www.gustavoadolfo.com.br/


 

COLÉGIO SINODAL GUSTAVO ADOLFO 

“O teu futuro se constrói aqui” 

Rua Miguel Tostes, 425  -  São Cristóvão,  Lajeado - RS 

3714-3214 / 8484-5725 - www.gustavoadolfo.com.br 

 

30 

 

 Estes espaços terão delineamento de círculos, marcações que possibilitem 

o distanciamento físico e potencializem a interação social segura. 

 No recreio, os Anos Inicias do Ensino Fundamental terão acompanhamento 

de monitora para respeito às normas de distanciamento. Anos Finais e Ensino Médio 

devem respeitar estas delimitações neste momento de interação social em sala de aula. 

  

3.3.7 Lanche/ Cantina 

 O lanche será individual, realizado na classe do estudante que deve fazer a 

higienização das mãos com o álcool 70% e trocar a máscara após este processo. 

 A Educação Infantil receberá o lanche do colégio no refeitório com as 

medidas de higiene e distanciamento necessárias. 

 A cantina do colégio estará fechada por tempo indeterminado. 

 

3.3.8 Recreio 

 3.3.8.1 Educação Infantil 

 A Educação Infantil não dispõe de recreio, porém, terá horário de 

recreação nos ambientes do colégio, mediante circuito de atividades e exploração dos 

brinquedos para evitar o contato físico. 

 

 3.3.8.2 Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 Para garantia do uso adequado dos espaços e flexibilização dos mesmos, 

elaborou-se um cronograma de utilização nos recreios: 

 
TURMA 

HORÁRIO 

PÁTIO DOS 
FUNDOS 

QUADRA DOS 
FUNDOS 

PRAÇA DE 
RODA 

PÁTIO DE 
GRAMA/ 

BRINQUEDO 
PLÁSTICO 

PÁTIO DA 
ÁRVORE DA 
LATERAL DA 
ED. INFANTIL 

- Areia 
- Espaço de 
calçamento 

- Bancos  

- bancos com 
demarcação 

- Espaços 
demarcados: 
siga o chefe, 
coelho sai da 
toca, mamãe 

- Roda 
- Jacaré 

-Balanços 
- Areia 

- Trepa-
trepa 

- Ponte 

- Areia 
- Brinquedo 

- Bancos 
- Grama 
sintética 

- Contação de 
Histórias 
- Mimica 
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quantos 
passos posso 

dar, morto 
vivo, ovo 
choco... 

1º Ano A 9h05min às 9h25min 2ª feira  3ª feira 4ª feira 5ª feira  

1º Ano B 9h05min às 9h25min 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira  

2º Ano A 9h05min às 9h25min 3ª feira 2ª feira 5ª feira 4ª feira  

2º Ano B 9h05min às 9h25min 3ª feira 2ª feira 5ª feira 4ª feira  

3º Ano A 9h30min às 9h50min 4ª feira 3ª feira 2ª feira 5ª feira  

3º Ano B 9h30min às 9h50min 4ª feira 3ª feira 2ª feira 5ª feira  

4º Ano A 9h30min às 9h50min 5ª feira 4ª feira 3ª feira 2ª feira  

4º Ano B 9h30min às 9h50min 5ª feira 4ª feira 3ª feira 2ª feira  

5º Ano A 9h30min às 9h50min 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira  

5º Ano B 9h30min às 9h50min 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira  

 

 3.3.8.4 Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

 O recreio dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

acontecerá na sala de aula dentro das normas de distanciamento físico de 1,5m.  

 Necessariamente o lanche deverá ser feito na classe e após, a troca de 

máscara. 

  

3.3.8.5 Colaboradores 

 Realizar o recreio em ambiente de sala de aula ou ambientes arejados e com 

distanciamento social de 1,5m, pois a sala de convivência não permite o distanciamento 

social necessário adequado para sua utilização. 

 Geladeira, pratos, talheres, copos e xícaras da cozinha do ambiente da sala 

de convivência não poderão ser utilizados. 

 Cada colaborador deverá lanchar no seu espaço de trabalho e trocar a 

máscara em seguida. 

 Chimarrão e café só serão permitidos com material individual de cada 

colaborador, que deverá permanecer na instituição para evitar contágio.  

  

 

 

http://www.gustavoadolfo.com.br/


 

COLÉGIO SINODAL GUSTAVO ADOLFO 

“O teu futuro se constrói aqui” 

Rua Miguel Tostes, 425  -  São Cristóvão,  Lajeado - RS 

3714-3214 / 8484-5725 - www.gustavoadolfo.com.br 

 

32 

 

3.3.9 Saída da Instituição 

Haverá vários portões para a saída do colégio e o momento de saída da 

instituição deverá ter a normativa de cuidados de distanciamento físico de 1,5m e exigirá 

responsabilidade da comunidade escolar: 

- Respeito ao horário de saída da sala. 

- Direcionar-se direto ao portão de sua turma para que as demais possam 

seguir o fluxo sem aglomeração. 

- As famílias devem retirar as crianças no horário delimitado para evitar que 

o trânsito e as calçadas tenham fluxo inadequado. 

- As turmas de Educação Infantil e 1º Ano dos Anos Iniciais Ensino 

Fundamental terão o acompanhamento das monitoras e devem permanecer na linha de 

delimitação no aguardo das famílias. 

- Sugere-se que as turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Médio 

esperem a família ou encaminhem-se para sua residência nas proximidades e não em 

frente ao colégio para evitar a aglomeração. 

- Trocar o sapato (propé) na saída da instituição. 

 

3.3.10 Serviços Internos 

 O atendimento interno dos setores de biblioteca, secretaria e 

administrativo será das 8h às 11h para evitar aglomeração de entrada e saída dos 

estudantes, sob condição de uso de máscara. 

 Serviços do setor de coordenação pedagógica, orientação educacional e 

direção terão atendimento, preferencialmente, por telefone, e-mail e WhatsApp e, em 

caso de extrema necessidade, mediante horário marcado com a secretaria do colégio. 

 Os atendimentos ocorrem mediante o distanciamento físico de 1,5 m. 

 
3.4 Organização estrutural  

 Disponibilidade de água potável, banheiros segregados por sexos e 

distanciamento das torneiras para fins de higiene pessoal. 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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 Organização de uma sala de isolamento para casos que apresentem sintomas de 

síndrome gripal. 

 Ações de distanciamento físico com áreas demarcadas (1,5m): 

- Diminuição de número de estudantes por sala, em conformidade com o 

ambiente. 

- Carteiras identificadas e com distanciamento necessário. Nas turmas com 

segmentação por grupos, intercala-se e delimita-se, pois fica o espaço em branco do 

integrante do grupo que não está naquele dia da semana. 

- Banheiro, refeitório, portões de acesso, portas de acesso às salas, terão 

demarcação com fitas indicando o distanciamento necessário. 

- As praças serão demarcadas com fitas para respeito ao distanciamento, e 

utilizadas por períodos alternados; 

- Os ginásios e quadra aberta, como uso coletivo e recreativo serão demarcados 

com círculos para evidenciar a distância necessária. 

- Para Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, sinalização de 

rotas dentro do colégio, para distanciamento e evitar aglomeração, de acordo com a cor 

da tabela do item 3.3. 

- Corredores e escadas com indicação de direção. 

 

3.5 Ações e estratégias didáticas 

 Apoio e formação de ensino remoto a professores e estudantes, com suporte 

do setor da tecnologia da informação. 

 Estabelecimento e atualização de padrões de equivalência e reconhecimento 

oficial de formatos alternativos de aprendizagem. 

  Fortalecimento da aprendizagem remota de qualidade através de modelo 

híbrido (presencial e remoto) e adaptação de cronograma de horários. 

 Calendário acadêmico flexibilizado e adaptado aos eventos possíveis e 

adequações necessárias. 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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 Preparação do professor para necessidade de recuperação da aprendizagem. 

 Orientação do professor para lidar com a saúde mental e psicossocial dos 

estudantes, bem como suporte a mudanças comportamentais e cognitivas através de 

formação específica. 

 Implementação de sondagem diagnóstica para possibilitar a aprendizagem e 

traçar programa de recuperação coletiva ou individual, caso necessário. 

 Escala de aulas conforme o cronograma estabelecido. Já a escala de 

professores, será feita com base em seus horários e demandas, porém, analisadas as 

circunstâncias peculiares. 

 Possibilidade de readequações de sondagem e processo avaliativo adequados 

a cada turma e disciplina, bem como com respeito ao conteúdo e metodologias 

abordados em período remoto e/ou presencial. 

 Metodologia de ensino que oportuniza o distanciamento dos estudantes e 

condiciona o não compartilhamento de materiais. 

 Organização da atividade educacional para que os materiais de uso pessoal e 

coletivo permaneçam no ambiente escolar para evitar contaminação.  
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4 PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICA 
 

4.1 Adequações no calendário escolar 

Diante da situação de calamidade pública gerada pela COVID-19, a Medida 

Provisória nº 934/2020 flexibilizou, excepcionalmente, a exigência do cumprimento do 

calendário escolar ao dispensar os estabelecimentos de ensino da obrigatoriedade de 

observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, desde que cumprida a carga 

horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, observadas as normas a 

serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino.  

Também a LDB dispõe em seu artigo 23, § 2º que o calendário escolar deverá 

adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do 

respectivo sistema de ensino, sem com isso, reduzir o número de horas letivas previstas 

nesta Lei.  

E ainda, em 18 de março , o Conselho Nacional de Educação fez a indicação de 

que os sistemas de ensino (previstos nos artigos 16, 17 e 18 da LDB) devem considerar 

a aplicação dos dispositivos legais em articulação com as normas estabelecidas para a 

organização das atividades escolares e execução de seus calendários e programas. A 

gestão do calendário e a forma de organização, realização ou reposição de atividades 

acadêmicas e escolares é de responsabilidade dos sistemas e redes, ou instituições de 

ensino. 

Nesta perspectiva, o Colégio Sinodal Gustavo Adolfo: 

 Homologa e inclui as atividades domiciliares à distância de forma remota, em 

sua instância de atividades curriculares e específicas, como efetivamente cumpridoras 

e equivalentes às horas aula de carga horária letiva. 

 Formata e readéqua o calendário letivo, de acordo com aulas, seja remota ou 

presencial, para sondagem, reposição e reconstrução de habilidades e competências 

preestabelecidas em seu Plano de Estudos, adequados de acordo com cada nível de 

ensino. 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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  Considera a readequação de cronograma de aulas presenciais (reforço escolar, 

sondagens, testes ou conteúdos novos), conforme nível de ensino, propostas e perfil 

condizentes com estas e sua modalidade. 

 Considera pertinente a flexibilização de horários e cronogramas de aulas, 

turmas e disciplinas, conforme quadro de professores disponíveis e demanda 

emergente. 

 Estabelece o cancelamento de eventos, viagens pedagógicas e programações 

escolares neste período de distanciamento social. 

 

4.2 Metodologia e planejamento pedagógico  

 Afere-se à necessidade de mudança da proposta metodológica, o efetivo 

compromisso com a qualidade do ensino, o potencial enriquecimento por meio de 

plataformas digitais, novas sistemáticas de ação e gerenciamento do tempo, bem como 

a constante formação continuada dos professores para balizar esta flexibilização 

didática. 

O processo de ensino e aprendizagem se reinventou e proporcionou novas formas 

de ensinar e aprender, de vivenciar e significar conteúdos, de desenvolver as habilidades 

e competências, em cada nível de ensino. 

Diante das atividades domiciliares remotas, o suporte tecnológico contribuiu para 

a caminhada pedagógica e deu condições de prosseguir o componente curricular, e, 

diante da perspectiva da reabertura das atividades presenciais, continua sendo uma 

ferramenta pedagógica essencial e primordial. Sendo assim, haverá uma programação 

pedagógica de modelo híbrido (remoto/presencial), como forma de fortalecimento do 

processo pedagógico. 

Assim, as dinâmicas criadas para a qualidade da educação remota se estendem 

para a reabertura da escola em modo presencial: 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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 Disponibilizou-se passo a passo para a utilização do portal educacional e 

plataformas digitais com indicações de utilização e suporte técnico disponível através 

de WhatsApp, e-mail e telefone. 

Orientações sobre a utilização da nova plataforma educacional 

Prezadas famílias, 
Prezado(a) estudante, 

Na próxima semana, a partir do dia 20/04/2020 (segunda-feira) 
estaremos utilizando uma nova plataforma de estudos, a qual irá contribuir 
nas demandas relacionadas às “Atividades Domiciliares”. Nesta perspectiva, 
os planejamentos das aulas não serão mais disponibilizados no Portal 
Educacional. 

Essa nova plataforma é o “Google Classroom” (Google Sala de Aula), 
que auxiliará professores e estudantes com um espaço para a realização de 
aulas virtuais. Por meio dessa plataforma, professores e estudantes poderão 
comunicar-se e manter as atividades a domicílio, com novas possibilidades de 
ensino e de aprendizagem (videoconferências, videoaulas, entre outras 
possibilidades).  

Como irá funcionar? 
Cada professor(a) organizará a sua turma e disponibilizará o 

planejamento das aulas e as tarefas em uma página específica denominada 
de Sala de Aula Virtual, onde constará a turma e também a disciplina. Nesta 
Sala de Aula Virtual cada professor(a) poderá: disponibilizar os planejamentos 
semanais, explicar conteúdo novo, realizar seminários, esclarecer dúvidas dos 
estudantes, acompanhar e corrigir atividades, verificar a realização das 
mesmas, entre outras. Os estudantes participarão de videoconferências 
agendadas previamente pelo seu/sua professor(a) e em conformidade com o 
Quadro de Horário de Aulas/2020 (períodos). É muito importante que os 
estudantes estejam atentos as informações publicadas pelo(a) professor(a) no 
Mural de cada Sala de Aula Virtual. 
           Disponibilizamos abaixo um link com as devidas informações sobre 
“Como usar o Google Classroom”. 
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?co=GENIE.Plat

form%3DDesktop&hl=pt-BR 
Para o acesso a plataforma, foi criada uma conta de e-mail 

institucional para cada estudante GA. Neste sentido, o acesso é permitido 
somente por meio da conta institucional (@gustavoadolfo.com.br).  

O acesso a plataforma está disponível no site do Colégio Sinodal 
Gustavo Adolfo, no ícone “Google Classroom” localizado na parte inferior da 
página do site. 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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           Ao clicar em “Google Classroom”, o estudante deverá realizar o Login: 
           Código: 30-código do crachá@gustavoadolfo.com.br 
           Senha: data de nascimento (ddmmaaaa) 
 
 Ao acessar a página específica da plataforma, o estudante deverá 
clicar em “participar” da Sala de Aula Virtual de cada disciplina. 

A partir de então, é possível usufruir deste novo espaço de 
aprendizagem e acessar os recadinhos postados pelos professores!!   

Informamos ainda que o Portal Educacional continuará a ser 
utilizado para o registro das Frequências, dos Conteúdos, das Notas e também 
das Ocorrências.  
Informação importante: 

Na próxima semana o professor da disciplina de Informática 
agendará uma videoconferência com cada turma (6º ano A, 6º ano B, 7º ano 
A, 7º ano B, 8º ano A e 8º ano B) para esclarecer dúvidas e orientar os 
estudantes sobre o envio dos materiais por meio da plataforma.  

A data e o horário da videoconferência serão informados no 
planejamento semanal do professor e disponibilizados no Mural da Sala de 
Aula Virtual da disciplina.  

Estas videoconferências ocorrerão a partir de quarta-feira (22/04) e, 
excepcionalmente, não serão realizadas no período normal de Informática. 

Bom estudo a todos!! 
Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 
 

 Criou-se e-mail institucional para todos os estudantes como base para 

encaminhamento das plataformas digitais e seus recursos. 

 Orientações de estudo, acompanhamento e organização para a execução das 

atividades remotas foram encaminhadas às famílias na primeira semana, bem como 

orientação de atividades domiciliares para a realização das videoconferências e 

plataformas educacionais digitais.   

 

Orientações Gerais sobre Atividades Domiciliares 

Da Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental  
 1. Introdução  
 O Colégio Sinodal Gustavo Adolfo vem, por meio deste propor algumas 

orientações para os estudantes e famílias no que se refere às Atividades 
Domiciliares, desenvolvidas durante este período de excepcionalidade.  

2. Postagem dos planejamentos  
As orientações e os planejamentos das aulas curriculares são postados 

pelos professores no início de cada semana, ou seja, na segunda-feira, na sala 
de aula virtual de cada turma/disciplina.  

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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Os planejamentos dos professores das Específicas (L. Alemã, L. Inglesa, 
Ed. Física, Informática e Música) são disponibilizados nas quartas-feiras, 
quinzenalmente, na sala virtual de cada disciplina.  

 O agendamento de videoconferência (aula on-line) é informado ao 
estudante via Google Classrooom, no mural da sala de aula virtual de cada 
turma/disciplina, na Agenda Digital e também no planejamento de cada 
componente curricular. O controle de participação do estudante nas 
videoconferências é registrado por cada professor.  

 3. Acompanhamento na realização das atividades escolares  
Indicamos o acompanhamento da família no período de realização das 

atividades, organizando uma rotina de estudos. Sugere-se a elaboração de um 
cronograma semanal para a execução das atividades, de forma que o 
estudante desenvolva autonomia e responsabilidade.  

4. Qualidade na realização das atividades  
 É importante o estudante realizar as atividades propostas pelos 

professores com dedicação e seguir as orientações contidas no planejamento, 
contribuindo para sua aprendizagem de forma significativa e responsável.  

5. Entrega de atividades   
O estudante deve cumprir o prazo de entrega das atividades informado 

no planejamento de aulas. Em caso de dificuldade quanto a entrega das 
atividades, comunicar os professores.  

6. Comunicação entre professor e família  
A comunicação entre professor/escola e família pode ser realizada por 

meio de recados (no Classroom), por envio de e-mails e telefonemas. Nesse 
sentido, a família/estudante deve periodicamente acessar o seu e-mail 
institucional.   

 7. Comunicação às famílias de atividades não entregues  
Os pais ou responsáveis estão sendo comunicados sobre as atividades 

pendentes, ou seja, as que não foram realizadas e entregues no período 
solicitado pelo professor. Além disso, a não participação em 
videoconferências também está sendo comunicada a título de informação.  

8. Videoconferências (aulas on-line)  
A videoconferência facilita o processo de ensino e de aprendizagem. 

Essas são agendadas pelos professores observando o quadro de horário 
semanal das turmas. Nesse sentido, as aulas on-line ocorrem no período 
normal de aula de cada componente curricular.  

Ed. Infantil: a interação proporcionada tem por objetivo manter os 
vínculos entre os professores e os estudantes, estimular e potencializar a 
aprendizagem de forma lúdica.  

- Curricular: 01 (uma) vez por semana  
- Específicas: 01 (uma) vez por semana   
1º e 2º Anos: Por meio de aulas on-line, o estudante tem a possibilidade 

de interagir com os professores e colegas, reforçar os vínculos, sanar dúvidas, 
acompanhar as explicações sobre os conteúdos, corrigir atividades e 
participar de seminários.  

- Curricular: 02 (duas) vezes por semana   
- Específicas: 01 (uma) vez por semana (obs.: apenas uma vez por mês, 

ocorrerão duas aulas específicas na mesma semana)  
3º ao 5º Anos: Por meio de aulas on-line, o estudante tem a 

possibilidade de interagir com os professores e colegas, reforçar os vínculos, 
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sanar dúvidas, acompanhar as explicações sobre os conteúdos, corrigir 
atividades e participar de seminários.  

- Curricular: 03 (três) vezes por semana   
- Específicas: 02 (duas) vezes por semana   
Obs.: A frequência das videoconferências poderá ser flexibilizada.  
 Boas práticas nas videoconferências  
 Sugerimos que as famílias façam a leitura dos itens abaixo juntamente 

com as crianças.  
a) Pontualidade  
A pontualidade é imprescindível para a qualidade da aula. O ideal é 

realizar a conexão com antecedência, preparando áudio e vídeo antes do 
início da aula on-line previamente agendada pelo professor. O sistema 
permite a entrada do estudante após o acesso do professor.  

b) Preparação prévia  
O estudante deve preparar-se com antecedência para entrar na sala de 

aula virtual. Nessa perspectiva, indica-se que o estudante organize o seu 
material escolar e se prepare adequadamente para participar desse 
momento, inclusive pode fazer uso da camiseta do uniforme do Colégio.   

c) Ambiente adequado  
É recomendável que o ambiente no qual o estudante permanece 

durante a videoconferência tenha uma boa iluminação, pouca circulação de 
pessoas e esteja organizado, sem estímulos visuais e auditivos (conversas) que 
possam prejudicar a concentração.  

Observar para que não haja elementos inapropriados à situação 
aparecendo ao fundo, como imagens e outros elementos que possam causar 
constrangimento aos outros participantes e distração durante a 
videoconferência.   

d) Vídeo  
Antes de iniciar a videoconferência, é importante testar a câmera e 

ajustar o enquadramento. A posição mais adequada da câmera é de frente 
para o participante e o ideal é que o mesmo fique centralizado na tela que 
está sendo capturada.   

Ao utilizar o recurso de compartilhamento de tela, devidamente 
autorizado pelo professor, o estudante deve estar ciente de que todos os 
participantes da videoconferência estarão vendo o que é exibido na tela do 
apresentador, logo é preciso estar atento ao que está aberto no computador.  

e) Câmera e áudio  
Para efetiva participação dos estudantes durante as aulas, a câmera 

deve permanecer aberta sempre e o microfone ligado somente quando 
solicitado pelo professor. Manter a câmera aberta possibilita a interação 
entre o estudante, os colegas e o professor; é uma atitude de respeito para 
com todos, contribuindo para o processo de ensino e de aprendizagem.   

Caso o estudante tenha problemas com sua câmera ou áudio, os 
responsáveis deverão informar, via e-mail, a Coordenação ou Orientação.  

f) Postura  
É importante que se mantenha uma postura condizente com a 

videoconferência, evitando:   
- Ter atitudes que prejudiquem a concentração dos outros participantes;  
- Jogar jogos ou outras atividades não correspondentes à aula; 
-Utilizar o chat para assuntos não pertinentes à aula (é proibido escrever 

palavrões e fazer piadas); 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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-Responder mensagens de whats prejudicando a concentração dos 
demais; 

-Fazer ruídos durante a videoconferência; 
-Ficar deitado e alimentar-se durante a aula.  
O estudante deverá falar naturalmente com uma boa entonação de voz 

e, quando quiser fazer o uso da palavra, poderá solicitá-lo por meio do chat 
ou levantando a mão.  

É educado esperar que o professor e colega terminem de falar para que 
se inicie uma fala, sem interromper os outros.   

9. Por fim…  
Independente da situação, respeito e educação com o próximo é sempre 

necessário. Por isso, cuidar das atitudes e da postura em uma 
videoconferência não é um esforço tão diferente do que temos que fazer em 
qualquer situação de convívio social do nosso dia a dia, assim como ocorre na 
forma presencial.   

  
Fonte consultada: Boas práticas na Videoconferência. Disponível em: 

<https://blog.elos.vc/boaspraticas-na-videoconferencia/> Acesso em: 8 mai. 
2020. 
 
6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio 
 

1. Introdução 
 O Colégio Sinodal Gustavo Adolfo vem por meio deste propor algumas 
orientações para os estudantes e famílias no que se refere às Atividades 
Domiciliares, desenvolvidas durante este período de excepcionalidade. 

2. Postagem dos planejamentos 
As orientações e os planejamentos das aulas são postados pelos 

professores no início de cada semana, ou seja, na segunda-feira na sala de 
aula virtual de cada turma/disciplina. 

O agendamento de videoconferência (aula on-line) é informado ao 
estudante via Google Classrooom, no mural da sala de aula virtual de cada 
turma/disciplina, na Agenda Digital e também no planejamento de cada 
componente curricular. O controle de participação do estudante nas 
videoconferências é registrado por cada professor. 

3. Qualidade na realização das atividades 
 É importante o estudante realizar as atividades propostas pelos 
professores com dedicação e seguir as orientações contidas no planejamento, 
zelando pela qualidade nas tarefas apresentadas e contribuindo para sua 
aprendizagem de forma significativa e responsável. 

4. Entrega de atividades  
O estudante deve cumprir o prazo de entrega das atividades 

informado no planejamento de aulas. A atividade avaliativa entregue pelo 
estudante com até duas semanas de atraso é avaliada em 80% da nota. 

5. Comunicação entre professor e estudante 
A comunicação entre professor e estudante pode ser realizada por 

meio de recados (no Classroom) e por envio de e-mails. Nesse sentido, o 
estudante deve periodicamente acessar o seu e-mail institucional.  

6. Comunicação às famílias de atividades não entregues 
Os pais ou responsáveis estão sendo comunicados, via app 

Educonnect e Portal Educacional, sobre atividades pendentes, ou seja, as que 
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não foram realizadas e entregues no período solicitado pelo professor. Além 
disso, a não participação em videoconferências também está sendo 
comunicada a título de informação. 

7. Videoconferências (aulas on-line) 
A videoconferência facilita o processo de ensino e de aprendizagem. 

Por meio de aulas on-line, o estudante tem a possibilidade de interagir com 
os professores e colegas, sanar dúvidas, acompanhar as explicações sobre os 
conteúdos, corrigir atividades, participar de seminários, entre outros. Essas 
são agendadas pelos professores observando o quadro de horário semanal 
das turmas. Nesse sentido, as aulas on-line ocorrem no período normal de 
aula de cada componente curricular. 

Boas práticas nas videoconferências 
a) Pontualidade 

A pontualidade é imprescindível para a qualidade da aula. O ideal é 
realizar a conexão com antecedência, preparando áudio e vídeo antes do 
início da aula on-line previamente agendada pelo professor. O sistema 
permite a entrada do estudante após o acesso do professor. 
b) Preparação prévia 

O estudante deve preparar-se com antecedência para entrar na sala 
de aula virtual. Nessa perspectiva, indica-se que o estudante organize o seu 
material escolar e se prepare adequadamente para participar desse 
momento, inclusive pode fazer uso da camiseta do uniforme do Colégio.  
c) Ambiente adequado 

É recomendável que o ambiente no qual o estudante permanece 
durante a videoconferência tenha uma boa iluminação, pouca circulação de 
pessoas e esteja organizado, sem estímulos visuais e auditivos (conversas) que 
possam prejudicar a concentração. 

Observar para que não haja elementos inapropriados à situação 
aparecendo ao fundo, como imagens e outros elementos que possam causar 
constrangimento aos outros participantes e distração durante a 
videoconferência.  
d) Vídeo 

Antes de iniciar a videoconferência, é importante testar a câmera e 
ajustar o enquadramento. A posição mais adequada da câmera é de frente 
para o participante e o ideal é que o mesmo fique centralizado na tela que 
está sendo capturada.  

Ao utilizar o recurso de compartilhamento de tela, devidamente 
autorizado pelo professor, o estudante deve estar ciente de que todos os 
participantes da videoconferência estarão vendo o que é exibido na tela do 
apresentador, logo é preciso estar atento ao que está aberto no computador. 
e) Câmera e áudio 

Para efetiva participação dos estudantes durante as aulas, a câmera 
deve permanecer aberta sempre e o microfone ligado somente quando 
solicitado pelo professor. Manter a câmera aberta possibilita a interação 
entre o estudante, os colegas e o professor; é uma atitude de respeito para 
com todos, contribuindo para o processo de ensino e de aprendizagem.  

Caso o estudante tenha problemas com sua câmera ou áudio, os 
responsáveis deverão informar, via e-mail, a Coordenação ou Orientação. 
f) Postura 

É importante que se mantenha uma postura condizente com a 
videoconferência, evitando:  
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¯ Ter atitudes que prejudiquem a concentração dos outros participantes; 

¯ Jogar jogos ou outras atividades não correspondentes à aula; 

¯ Utilizar o chat para assuntos não pertinentes à aula (é proibido escrever 
palavrões e fazer piadas); 

¯ Responder mensagens de whats prejudicando a concentração dos demais; 

¯ Fazer ruídos durante a videoconferência; 

¯ Ficar deitado e alimentar-se durante a aula. 
O estudante deverá falar naturalmente com uma boa entonação de 

voz e, quando quiser fazer o uso da palavra, poderá solicitá-lo por meio do 
chat ou levantando a mão. 

É educado esperar que o professor e colega terminem de falar para 
que se inicie uma fala, sem interromper os outros.  

8. Por fim… 
Independente da situação, respeito e educação com o próximo é 

sempre necessário. Por isso, cuidar das atitudes e da postura em uma 
videoconferência não é um esforço tão diferente do que temos que fazer em 
qualquer situação de convívio social do nosso dia a dia, assim como ocorre na 
forma presencial.  
 
Fonte consultada: Boas práticas na Videoconferência. Disponível em: 
<https://blog.elos.vc/boas-praticas-na-videoconferencia/> Acesso em: 8 mai. 
2020. 

 

 Efetivou-se sistemática de acompanhamento das entregas das atividades 

domiciliares, bem como da participação ou quaisquer ocorrências para comunicação às 

famílias por meio de app institucional ou comunicado por telefone, e-mail e WhatsApp. 

 Em virtude da pandemia, a configuração do contexto econômico, social e 

cultural, mostra-se modificado a retomada das atividades presenciais. Considerar estes 

fatores envolve oportunizar acolhimento e dinâmica de reflexão da situação e 

sentimentos envolvidos. Para tanto, nas primeiras semanas, faz-se necessário 

desenvolver as competências socioemocionais dos estudantes e dispor de temas 

transversais instituídos na LDB. 

Também os instrumentos de Avaliação Diagnóstica permitem medir o grau de 

aprendizagem dos estudantes, o alinhamento com os principais componentes 

curriculares, verificação de possíveis defasagens e organização da recuperação, ou, 

mesmo, identificação do suporte pedagógico adequado e específico a ser encaminhado. 
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4.3 Processo avaliativo  

  De acordo com a proposta metodológica e as ferramentas pedagógicas adotadas 

para as atividades domiciliares remotas, o processo avaliativo deu-se da seguinte forma 

para cada nível de ensino: 

4.3.1 Avaliação Escolar – 1º Semestre - Educação Infantil  
 

De acordo com o Parecer do Conselho Nacional de Educação que trata sobre a 
Reorganização dos Calendários Escolares e Realização de Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais durante o Período de Pandemia da COVID-19, a Comissão 
destacou os seguintes itens do documento: 
        Sobre avaliações e exames no contexto da situação de pandemia 
 criar questionário de autoavaliação das atividades ofertadas aos 
estudantes no período de isolamento; 
 ofertar, por meio de salas virtuais, um espaço aos estudantes para 
verificação da aprendizagem de forma discursiva; 
 utilizar o acesso às videoaulas como critério avaliativo de 
participação através dos indicadores gerados pelo Relatório de uso; 
 realizar avaliação oral individual ou em pares acerca de temas 
estudados previamente. 
 
Objetivo do Colégio Sinodal Gustavo Adolfo em relação a Avaliação Escolar 
 A avaliação da aprendizagem é um processo contínuo, cumulativo, 
progressivo, sistemático, participativo e investigativo. O objetivo principal da 
avaliação, durante este período de aulas não presenciais, é acompanhar e 
obter informações sobre os avanços e as dificuldades dos estudantes, de 
modo a permitir ao professor (re) planejar o processo de ensino e 
aprendizagem. 
Procedimentos: 
Para o fechamento deste 1º semestre e escrita do parecer serão 
considerados: 
 As atividades desenvolvidas nas aulas presenciais e remotas; 
 Acompanhamento das atividades realizadas pelo Portal ou Classroom; 
 Participação e assiduidade do estudante nas videoconferências, com 
ressalva de justificativa da família, para os casos daqueles que não 
conseguiram participar; 
 Avaliação das Famílias. 
Forma de entrega das atividades e materiais: 
 As atividades/trabalhos, avaliações e materiais são entregues via 
Portal Educacional, Classroom, e-mail do professor ou no retorno às aulas, 
conforme indicação do professor. 
 
Avaliação das Famílias: 
 A família fará uma análise da aprendizagem e do desenvolvimento do 
estudante, visto que eles realizaram o acompanhamento e a mediação 
juntamente com os professores neste período de aulas remotas. 
 
Proposta de Escrita do Parecer 
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1. Educação Infantil: 
 Falar sobre a adaptação de cada criança; 
 Escrever sobre a caminhada da turma; 
 Breve escrita destacando as atividades presenciais e domiciliares 
pensadas para as crianças, de acordo com os campos de experiências. 
 Não é necessário realizar sondagens. 
 
2. Específicas: 
 
 Caminhada de grupo (introdução, aulas presenciais e a suspensão das 
aulas presenciais); 
 Breve escrita de cada componente específico (L. Alemã, L. Inglesa, Ed. 
Física, Informática e Música) destacando os principais conteúdos trabalhados 
nas atividades presenciais e domiciliares. 
 
Cronograma 

Fechamento do 1º Semestre 
 

1º de Julho Prazo final para envio à Coordenação dos 
Pareceres dos Anos Iniciais 

14 de Julho Entrega de Pareceres da Ed. Infantil 

 
 
4.3.2 Avaliação Escolar – 1º Trimestre - 1º ao 5º Ano dos Anoso Iniciais do 

Ensino Fundamental  
 De acordo com o Parecer do Conselho Nacional de Educação que trata sobre 
a Reorganização dos Calendários Escolares e Realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais durante o Período de Pandemia da COVID-19, a 
Comissão destacou os seguintes itens do documento:  
Sobre avaliações e exames no contexto da situação de pandemia  
- criar questionário de autoavaliação das atividades ofertadas aos estudantes 
no período de isolamento;  
- ofertar, por meio de salas virtuais, um espaço aos estudantes para 
verificação da aprendizagem de forma discursiva; 
utilizar o acesso às videoaulas como critério avaliativo de participação através 
dos indicadores gerados pelo Relatório de uso;  realizar avaliação oral 
individual ou em pares acerca de temas estudados previamente.  
Objetivo do Colégio Sinodal Gustavo Adolfo em relação a Avaliação Escolar  
- A avaliação da aprendizagem é um processo contínuo, cumulativo, 
progressivo, sistemático, participativo e investigativo. O objetivo principal da 
avaliação, durante este período de aulas não presenciais, é acompanhar e 
obter informações sobre os avanços e as dificuldades dos estudantes, de modo 
a permitir ao professor (re) planejar o processo de ensino e aprendizagem.  
Procedimentos:  
Para o fechamento deste 1º trimestre e a escrita do parecer serão 
considerados:  
- Os conteúdos trabalhados nas aulas presenciais e remotas;  Atividades 
entregues pelo Portal Educacional ou Classroom;  
- Participação e assiduidade do estudante nas videoconferências (a partir do 
3º ano), com ressalva de justificativa da família, para os casos daqueles que 

http://www.gustavoadolfo.com.br/


 

COLÉGIO SINODAL GUSTAVO ADOLFO 

“O teu futuro se constrói aqui” 

Rua Miguel Tostes, 425  -  São Cristóvão,  Lajeado - RS 

3714-3214 / 8484-5725 - www.gustavoadolfo.com.br 

 

46 

 

não conseguiram participar;  Postura do aluno nas videoconferências (ativar 
a câmera, material didático, uso do chat sobre o assunto trabalhado, 
participação ativa e concentração durante as aulas, bem como, o respeito aos 
combinados);  Autoavaliação (Curriculares/Específicas e Feedback das 
Famílias).  
 Instrumentos Avaliativos:  
 - Cada professor (a) tem autonomia para fazer uso de diferentes instrumentos 
avaliativos (questionários com questões dissertativas ou questões objetivas, 
apresentações de trabalhos, lista de exercícios, pesquisas, confecção de 
materiais, avaliações orais, produções textuais, ditados, resumos, relatórios, 
etc).  Todas as turmas deverão utilizar o questionário de autoavaliação, por 
meio do Google Formulários.  
 Forma de entrega das atividades e materiais:  
- As atividades/trabalhos, avaliações e materiais são entregues via Portal 
Educacional, Classroom, e-mail do professor ou no retorno às aulas, conforme 
indicação do professor.  
 Autoavaliação:  
- Cada estudante responderá um questionário com questões objetivas e 
dissertativas que levarão em conta:  A organização de uma rotina de estudos;   
A responsabilidade, o comprometimento e a dedicação mediante a realização 
das atividades domiciliares;  A qualidade nos trabalhos/atividades entregues;  
A pontualidade na entrega dos trabalhos/atividades;  A assiduidade, a 
postura e a efetiva participação nas videoconferências realizadas pelos 
professores;  
- No questionário de autoavaliação constará alguns itens sobre as aulas 
específicas; 
- Na última pergunta do questionário, a família fará uma avaliação da 
aprendizagem e do desenvolvimento do estudante, visto que realizaram a 
mediação neste período de aulas remotas.  
 

4.3.3 Avaliação escolar – 1º trimestre - 6º ano do Ensino Fundamental ao 

Ensino Médio  

 Introdução  
 De acordo com o Parecer do Conselho Nacional de Educação que trata sobre 
a Reorganização dos Calendários Escolares e Realização de Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais durante o Período de Pandemia da COVID-19, a 
Comissão destacou os seguintes itens do documento:  
 Sobre avaliações e exames no contexto da situação de pandemia  
- criar questionário de autoavaliação das atividades ofertadas aos estudantes 
no período de isolamento; 
- ofertar, por meio de salas virtuais, um espaço aos estudantes para 
verificação da aprendizagem de forma discursiva; 
- utilizar atividades pedagógicas construídas (trilhas, materiais 
complementares, etc) como instrumentos de avaliação diagnóstica, mediante 
devolução dos estudantes, por meios virtuais ou após retorno das aulas;  
 Objetivo do Colégio Sinodal Gustavo Adolfo em relação a Avaliação Escolar  
A avaliação da aprendizagem é um processo contínuo, cumulativo, 
progressivo, sistemático, participativo e investigativo. O objetivo principal da 
avaliação, durante este período de aulas não presenciais, é acompanhar e 

http://www.gustavoadolfo.com.br/


 

COLÉGIO SINODAL GUSTAVO ADOLFO 

“O teu futuro se constrói aqui” 

Rua Miguel Tostes, 425  -  São Cristóvão,  Lajeado - RS 

3714-3214 / 8484-5725 - www.gustavoadolfo.com.br 

 

47 

 

obter informações sobre os avanços e as dificuldades dos estudantes, de modo 
a permitir ao professor (re)planejar o processo de ensino e aprendizagem.  
 Procedimentos  
- A média trimestral da instituição é 7,0;  Para o fechamento deste 1º 
trimestre serão realizadas:  Sistematização dos conteúdos trabalhados em 
cada disciplina,  Avaliação de Fechamento de Trimestre,  Autoavaliação;  
A Avaliação de Fechamento de Trimestre, valerá 8 pontos e a Autoavaliação 
valerá 2 pontos, totalizando 10 pontos;  
- A média trimestral é calculada a partir da média aritmética de todas as 
*avaliações realizadas no trimestre (soma-se as notas e divide-se pelo número 
de avaliações); * Entende-se por avaliações as Atividades Avaliativas 
realizadas durante o trimestre e a Avaliação de Fechamento de 
Trimestre+Autoavaliação.    O Simulado com questões interdisciplinares para 
as turmas do Ensino Médio e a Avaliação Diária (Projeto Estudante Nota 10) 
não serão realizados neste trimestre;  Os estudantes com currículo adaptado 
irão receber um Parecer Descritivo, conforme a Lei de Inclusão Escolar.  
 Forma de entrega das atividades e materiais  
- A forma de entrega das atividades e materiais é via Portal Educacional, 
Classroom, e-mail do professor ou no retorno às aulas, conforme indicação do 
professor.  
 Autoavaliação  
- Cada estudante responderá um questionário com questões objetivas que 
levarão em conta:  A organização de uma rotina de estudos;   A 
responsabilidade, o comprometimento e a dedicação mediante a realização 
das atividades domiciliares;  A qualidade e a pontualidade nas atividades 
entregues;  A assiduidade, a postura e a efetiva participação nas 
videoconferências.  Na última pergunta do questionário o estudante 
atribuirá uma nota de 0 a 2 pontos.  
  Cronograma  
Fechamento do 1º Trimestre  
- 11/05 a 29/05 29/05 16/06 - Sistematização dos Conteúdos - Avaliação de 
Fechamento de Trimestre + Autoavaliação Encerramento do 1º Trimestre 
Entrega de Boletins  
 Comunicação   
Os pais ou responsáveis estão sendo comunicados, via app Educonnect e 
Portal Educacional, sobre atividades pendentes, ou seja, que não foram 
realizadas e entregues no período solicitado pelo professor. Além disso, a não 
participação em videoconferências também está sendo comunicada. Estes 
registros estão sendo realizados a título de informação.  

 

4.4 Alinhamentos e Reforço Escolar  

 Cabe a cada professor em conjunto com a coordenação pedagógica, 

realizar um planejamento de resgate de aprendizagem, para atender às demandas de 

suas turmas, a partir de um efetivo sistema de sondagem que norteará tais ações.  
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 Estas sondagens diagnósticas esclarecem as lacunas de aprendizagens, que 

podem ser individuais ou da turma, e, portanto, a tomada de atitude e os mecanismos 

pedagógicos necessários e adequados são específicos e de ordem cronológica peculiar. 

 Para casos individuais de dificuldades de aprendizagem, o Reforço Escolar 

com o profissional habilitado será encaminhado, bem como o encaminhamento para o 

Laboratório de Aprendizagem em casos de laudo. 

 Haverá necessidade de espaçar tais momentos de recuperação ou 

potencialização de aprendizagem, para que não haja sobrecarga emocional e física para 

os estudantes. 

 Dentro do possível, estima-se que as demandas de aprendizagem sejam 

sanadas e para tanto, a Instituição manterá contato com as famílias para possíveis 

encaminhamentos ou retornos de especialistas, ou como suporte, quando se fizer 

necessário. 

 Nesta perspectiva, o cronograma de execução das práticas de alinhamento 

pedagógico será norteado pela demanda e seguirá um modelo próprio. Flexibilização 

será fundamental neste processo. 
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5 REGULAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR 

 

A fim de registro, comunicação e transparência das ações de abertura do Colégio 

Sinodal Gustavo Adolfo, de acordo com as normas vigentes e mediante este protocolo 

de ações, faz-se necessário disponibilização e o compartilhamento por meio do Portal 

Educacional da Instituição para a comunidade em geral. 

Diante do envolvimento de famílias e estudantes, colaboradores em geral, 

juntamente com um instrumento aditivo de trabalhado remoto e termo de opção 

educacional pelo contratante, busca-se o ciente dos respectivos membros da 

comunidade escolar, responsáveis pedagógicos e colaboradores, que outorga as ações 

descritas neste protocolo de reabertura das atividades presencias – COVID-19, através 

do aplicativo educacional.  
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https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/educacao-na-pandemia-o-retorno-as-aulas-presenciais-frente-a-Covid-19
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/educacao-na-pandemia-o-retorno-as-aulas-presenciais-frente-a-Covid-19
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ANEXO – CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO 

1. Dados de Identificação da Instituição de Ensino 

Nome completo da Instituição de Ensino: Colégio Sinodal de Educação 

CNPJ:  96.746.441/0045-27 

Cidade : Lajeado 

Telefone : (51) 3714-3214 

E-mail : secretaria@gustavoadolfo.com.br 

CRE responsável pelo município: 16º  Contato da CRE:  (51) 3748-7459 

Contato Vigilância Municipal: (51) 3982-1105 

Assinalar abaixo a Região de Monitoramento do Sistema de Distanciamento Controlado (conforme 

Anexo II): 

( 1 ) R01, R02 

( 2 ) R03  

( 3 ) R04, R05 

( 4 ) R06 

( 5 ) R07 

( 6 ) R08 

( 7 ) R09, R10 

( 8 ) R11 

( 9 ) R12 

(10 ) R13 

( 11 ) R14 

( 12 ) R15, R20 

( 13 ) R16 

( 14 ) R17, R18, R19 

( 15 ) R21 

( 16 ) R22 

( 17 ) R23, R24, R25, R26 

( 18 ) R27 

( 19 ) R28 

( 20 ) R29, R30 

Natureza: ( 1 ) Regular( 2 ) Escola Livre 

Rede/Gestão:( 1 ) Privada( 2 ) Pública - Gestão: ( 1 ) Municipal ( 2 ) Estadual ( 3 ) Federal  

Nome completo do Diretor/ Coordenador responsável:  

Telefone direto do Diretor/ Coordenador responsável: 

E-mail direto do Diretor/ Coordenador responsável: 

 

 

 

 

 

 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
mailto:secretaria@gustavoadolfo.com.br
https://www.google.com/search?q=cre%20lajeado&oq=cre+laje&aqs=chrome.0.0j69i57.5587j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&sxsrf=ALeKk01h6h3IqAOKDNoGVec1QVUS2HWxXg:1591645936744&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-29478211,-51971180,3015&tbm=lcl&rldimm=6174714201894251296&lqi=CgtjcmUgbGFqZWFkb1oSCgNjcmUiC2NyZSBsYWplYWRv&ved=2ahUKEwjGpKuV__LpAhX9ILkGHWMCDiQQvS4wAXoECAsQLw&rldoc=1&tbs=lrf:!1m5!1u8!2m3!8m2!1u8050!3e1!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f
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2. Equipe responsável pela elaboração do Plano 

 Nome Cargo/Representação Email Telefone 

(com 

DDD) 

1 Aline Pereira Coordenação 

Pedagógica 

turnoinverso@gustavoadolfo.com.br (51) 99668564 

2 Edson Wietölter Diretor direcao@gustavoadolfo.com.br (51) 98855725 

3     

4     

5     

3. Dados gerais da Instituição de Ensino  

3.1 Rede Regular 

3.1.1 Etapas de ensino ofertados (múltipla escolha): 

( 1 ) Creche 

( 2 ) Pré-escola 

( 3 ) Anos iniciais do Ensino Fundamental 

( 4 ) Anos finais do Ensino Fundamental 

( 5 ) Ensino Médio 

( 6 ) Profissional Técnica de Nível Médio 

( 7 ) Educação de Jovens e Adultos 

( 8 )Educação Profissional e Tecnológica 

(9) educação Especial 

( 10 ) Ensino superior 

3.1.2 Número de trabalhadores(as), categorias profissionais e jornadas de 

trabalho: 

Número de 

trabalhadores(as) 

Categoria profissional Jornada de trabalho 

57 Administrativo 8.969.27h mensais totais 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
mailto:turnoinverso@gustavoadolfo.com.br
mailto:direcao@gustavoadolfo.com.br
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46 Professores 4.125,3h mensais 

   

   

   

   

   

   

3.1.3 Informações dos alunos e turmas 

  Quantidade (total) 

1 Alunos 642 

2 Turmas 29 

3.1.4 Informações funcionamento por nível de ensino (exceto cursos 

livres) 

 Nível de ensino Número mínimo 

de aluno por 

turma 

Número 

máximo de 

aluno por 

turma 

Horário de 

funcionamento 

1 Creche    

2 Pré-escola 15 22 7h25min às 

11h30min/manhã 

13h30min às 

17h30min/tarde 

3 Anos iniciais do Ensino Fundamental 23  7h25min às 

11h50min 

3º e 4º Ano tem 

aula 5ªfeira a 

tarde/13h30min 

às 17h05min  

5º ano tem aula 

na 3ª feira à 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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tarde/ 13h30min 

às 17h05min 

4 Anos finais do Ensino Fundamental 21 27 7h25min às 

11h50min 

aula 3ª à tarde: 

13h30min às 

17h05min 

5 Ensino Médio 24 

30 

7h25min às 

11h50min 

1º e 2º Anos EM: 

aula 3ª a tarde/ 

13h30min às 

17h05min 

3º Ano EM: 3ª e 

5ª a tarde 

/13h30min às 

17h05min 

6 Profissional Técnica de Nível Médio - - - 

7 Educação de Jovens e Adultos - - - 

8 Educação Profissional e Tecnológica - - - 

9 Educação Especial - - - 

10 Ensino superior - - - 

3.1.5 Descrição da estrutura da Instituição de Ensino 

 

Estrutura da Instituição Possui? Se sim, 

indicar 

quantidade 

1 Sala de aula (x ) Sim ( ) Não 30 

2 Banheiro para público em geral ( x) Sim ( ) Não 12 

3 Banheiros para trabalhadores (x ) Sim ( ) Não 2 

4 Pátio ou Jardim ( x) Sim ( ) Não 5 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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5 Biblioteca física ( x) Sim ( ) Não 1 

6 Laboratório ( x) Sim ( ) Não 2 

7 Refeitório ( x) Sim ( ) Não 1 

8 Cantina ( x) Sim ( ) Não 1 

9 Outras salas (escritório, cozinha, enfermaria, 

almoxarifado, etc) 

( x) Sim ( ) Não 7 

10 Outros espaços coletivos ( x) Sim ( ) Não 2 

 

Modelo de Plano de Contingência para Prevenção, 

Monitoramento e Controle da Transmissão de 

COVID-19  

Escrever o nome do responsável pela ação, assinalar se foi ou não realizada e escrever 

brevemente a metodologia e o insumo utilizado. 

Caso alguma ação listada não se aplique à instituição, assinalar “não se aplica”: 

As instituições de ensino, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, sejam públicas, privadas, 

comunitárias, confessionais e outras, independente do nível, etapa e modalidade de ensino deverão 

adotar as seguintes medidas gerais de organização: 

Ação 
Não 
se 

aplica 

Responsável 

pela ação 
Realizada 

Não 

realizada 

Metodologia 

(como é feito) 

Insumo 

(materiais) 

Constituir o Centro 

de Operações de 

Emergência em 

Saúde para a 

Educação, 

denominado COE-E 

Local, cujas 

atribuições são as 

contidas no Art. 7º 

 Direção e 

coordenação 

pedagógica 

X  Constituído a partir 

de elaboração 

prévia do 

Protocolo de 

reabertura, e 

constituído o COE-

E Local com os 

responsáveis pelo 

protocolo e 

membro 

presidente da CIPA 

da Instituição.  

- 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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Construir Plano de 
Contingência para 
Prevenção, 
Monitoramento e 
Controle do Novo 
Coronavírus – 
COVID-19, conforme 
Anexo I, e submetê-
lo à aprovação do 
COE Municipal ou 
Regional, conforme 
a 
Rede de Ensino e 

esfera de gestão 

 Direção e 

coordenação 

pedagógica 

x  Construção 

realizada de maio a 

junho de 2020. 

 

Informar 

previamente a 

comunidade escolar 

e/ou acadêmica 

sobre as medidas 

de prevenção, 

monitoramento e 

controle da 

transmissão do 

novo coronavírus 

COVID-19 adotadas 

pela Instituição de 

Ensino 

 Coordenação 

Pedagógica 

X  Através de 

comunicado prévio 

sobre as ações 

preventivas no 

retorno às aulas 

presenciais, 

cartilha de 

detalhamento de 

ações de higiene e 

distanciamento 

social e vídeo 

institucional com 

orientações. 

Aplicativo 

Institucional e e-

mail 

Orientar a 

comunidade escolar 

e/ou acadêmica 

sobre os cuidados 

necessários a serem 

adotados em casa e 

no caminho entre o 

domicílio e a 

Instituição de 

Ensino, cabendo à 

respectiva 

Instituição a adoção 

de diferentes 

estratégias de 

comunicação, 

 Coordenação 

Pedagógica 

X  Material de 

comunicação 

encaminhado às 

famílias com uma 

semana de 

antecedência. 

Aplicativo 

Institucional, e-

mail, WatsApp 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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priorizando canais 

virtuais 

Providenciar a 

atualização dos 

contatos de 

emergência dos seus 

alunos e 

trabalhadores antes 

do retorno das aulas, 

bem como mantê-los 

permanentemente 

atualizados 

 Secretaria X  App institucional 

garante a 

comunicação 

direta. 

Aplicativo 

Institucional 

Organizar fluxos de 

sentido único para 

entrada, 

permanência, 

circulação e saída de 

alunos e 

trabalhadores antes 

do retorno das aulas, 

visando resguardar o 

distanciamento 

mínimo obrigatório e 

evitar aglomerações 

 COE-E Local X  Corredores e 

escadas dispõe de 

demarcação de 

sentido, além de 

demarcações nos 

espaços e plano 

de entrada e saída 

da instituição 

explicada 

diariamente no 

vídeo de 

orientação e 

encaminhada às 

famílias. Cada 

turma tem uma 

cor, na qual há 

marcadores nos 

espaços. 

Placas e fitas 

adesivas de 

demarcação  

Priorizar a realização 

de reuniões por 

videoconferência, 

evitando a forma 

presencial e, quando 

não for possível, 
 

Equipe 

Diretiva 

X  Todos os 

estudantes e 

colaboradores 

dispõe de e-mail 

institucional para 

Aplicativo de 

videoconferência 

meet.google.com 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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reduzir ao máximo o 

número de 

participantes e sua 

duração 

efetivação das 

videoconferências. 

Suspender a 

realização de 

excursões e passeios 

externos 

 Equipe 

diretiva 

X  As atividades 

foram canceladas. 

- 

Suspender todas as 

atividades que 

envolvam 

aglomerações, tais 

como festas de 

comemorações, 

formações 

presenciais de 

professores, 

reuniões para 

entrega de 

avaliações, 

formaturas, dentre 

outras 

 Equipe 

diretiva 

X   - 

Suspender as 

atividades 

esportivas coletivas 

presenciais, tais 

como: futebol, 

voleibol, ginástica, 

balé e outras, 

devido à 

propagação de 

partículas 

potencialmente 

infectantes 

 Equipe 

diretiva 

X  Atividades 

extracurriculares 

foram canceladas 

e a educação física 

escolar, música e 

artes, tiveram 

metodologia 

ressignificada para 

cumprimento das 

normas de 

distanciamento 

social. 

- 

Suspender a 

utilização de 

catracas de acesso e 

de sistemas de 

registro de ponto, 

cujo acesso e 

 Equipe de TI X  Catracas e ponto 

digital foram 

desabilitados. A 

entrada será 

controlada por 

porteiros sob 

- 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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registro de presença 

ocorram mediante 

biometria, 

especialmente na 

forma digital, para 

alunos e 

trabalhadores 

apresentação do 

crachá 

institucional. 

Documentar todas 

as ações adotadas 

pela instituição de 

ensino em 

decorrência do 

cumprimento das 

determinações desta 

Portaria, deixando-

as 

permanentemente à 

disposição, 

especialmente para 

a fiscalização 

municipal e estadual, 

em atendimento ao 

dever de 

transparência 

 Coordenação 

Pedagógica 

X  Efetuou-se o 

arquivamento 

virtual e impresso. 

Recursos virtuais 

e impressão 

Recomendar aos 

trabalhadores da 

Instituição de 

Ensino que não 

retornem às suas 

casas com o 

uniforme utilizado 

durante a 

prestação do 

serviço 

 COE-E Local X  Foi orientado e a 

limpeza acontece 

na instituição. 

Formação 

 

As instituições de ensino também deverão implementar medidas de distanciamento social e de 

cuidado pessoal para alunos e trabalhadores, bem como promover, orientar e fiscalizar o uso 

obrigatório de máscara de proteção facial, executando as seguintes ações: 

Ação 
Não 
se 

aplica 

Responsável 

pela ação 
Realizada 

Não 

realizada 

Metodologia 

(como é feito) 

Insumo 

(materiais) 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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Comunicar as normas de 

conduta relativas ao uso 

do espaço físico e à 

prevenção e ao controle 

do novo coronavírus - 

COVID-19, em linguagem 

acessível à comunidade 

escolar e/ou acadêmica, 

e afixar cartazes com as 

mesmas em locais 

visíveis e de circulação, 

tais como: acessos à 

Instituição, salas de aula, 

banheiros, refeitórios, 

corredores, dentre outro 

 COE-E Local e 

equipe de 

comunicação 

x  Elaboração de 

cartilha com 

imagens e 

escrita e vídeo 

institucional de 

orientação. 

Equipamentos 

de mídia 

Disponibilizar para todos 
os trabalhadores máscara 
de proteção 
facial de uso individual, 

cuja utilização deverá 

atender às orientações 

contidas nos protocolos 

gerais da política de 

distanciamento 

controlado 

 COE-E local x  A escola 

adquiriu 

mascaras 

auriculares para 

todos 

estudantes e 

colaboradores. 

Mascaras 

Auriculares  

Adotar rotinas regulares 

de orientação de alunos e 

trabalhadores sobre as 

medidas de prevenção, 

monitoramento e 

controle da transmissão 

do novo coronavírus - 

COVID-19, com ênfase na 

correta utilização, troca, 

higienização e descarte 

de máscaras de proteção 

facial, bem como na 

adequada higienização 

das mãos e de objetos, 

na manutenção da 

etiqueta respiratória e no 

respeito ao 

 COE-E Local x  Cartilha, vídeo 

institucional de 

orientação, 

conversas em 

sala de aula. 

Equipamentos 

de mídia 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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distanciamento social 

seguro, sempre em 

linguagem acessível para 

toda a comunidade 

escolar 

Implementar medidas 

para promover, orientar 

e fiscalizar o uso 

obrigatório de máscara 

de proteção facial por 

alunos e trabalhadores 

 COE-E Local x  Professores e 

colaboradores 

estão 

orientados a 

observar esta 

demanda. 

Formações  

Prover treinamento 

específico sobre 

higienização e 

desinfecção adequadas 

de materiais, superfícies 

e ambientes aos 

trabalhadores 

responsáveis pela 

limpeza 

 COE-E Local x  Equipe de 

limpeza obterá 

este 

treinamento. 

Equipe 

contratada 

para 

formação 

 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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Orientar alunos e 

trabalhadores sobre a 

necessidade e importância 

de higienizar 

constantemente as mãos, 

conforme protocolos dos 

Órgãos de Saúde, 

especialmente nas 

seguintes situações: após o 

uso de transporte público; 

ao chegar na Instituição de 

Ensino; após tocar em 

superfícies tais como 

maçanetas das portas, 

corrimãos, botões de 

elevadores, interruptores; 

após tossir, espirrar e/ou 

assoar o nariz; antes e após 

o uso do banheiro; antes de 

manipular alimentos; antes 

de tocar em utensílios 

higienizados; antes e após 

alimentar os alunos; antes 

das refeições; antes e após 

práticas de cuidado com os 

alunos, como troca de 

fralda, limpeza nasal, etc.; 

antes e após cuidar de 

ferimentos; antes e após 

administrar medicamentos; 

após a limpeza de um local 

e/ou utilizar vassouras, 

panos e materiais de 

higienização; após remover 

lixo e outros resíduos; após 

trocar de sapatos; antes e 

após fumar; após o uso dos 

espaços coletivos; antes de 

iniciar uma nova atividade 

coletiva 

 COE-E local e 

professores 

x  Contém na 

cartilha e no 

vídeo 

institucional de 

orientação. 

Equipamentos 

de mídia 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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Orientar alunos e 

trabalhadores a usar 

lenços descartáveis para 

higiene nasal e bucal e a 

descarta-los 

imediatamente em lixeira 

com tampa, 

preferencialmente de 

acionamento por pedal ou 

outro dispositivo 

 COE-E Local e 

professores 

x  Cada estudante 

trará uma 

sacola plástica 

para descarte 

de lixo pessoal. 

As lixeiras 

coletivas foram 

adequadas. 

Aplicativo 

Institucional e 

e-mail 

Orientar os trabalhadores a 

manter as unhas cortadas 

ou aparadas e os cabelos 

presos e a evitar o uso de 

adornos, como anéis e 

brincos  

COE-E local x  Orientação já 

vigente pelas 

normativas de 

higiene e 

segurança no 

trabalho. 

- 

Orientar alunos e 

trabalhadores a higienizar 

regularmente os 

aparelhos celulares com 

álcool 70 por cento ou 

solução sanitizante de 

efeito similar 
 

COE-E local  x  Vídeo 

institucional de 

orientação. 

- 

Orientar alunos e 

trabalhadores a higienizar a 

cada troca de usuário os 

computadores, tablets, 

equipamentos, 

instrumentos e materiais 

didáticos empregados em 

aulas práticas 

 COE-E local x 

 

Vídeo 

institucional de 

orientação. 

Formação de 

colaboradores. 

- 

Orientar alunos e 

trabalhadores a evitar, 

sempre que possível, o 

compartilhamento de 

equipamentos e materiais 

didáticos 

 COE-E local e 

professores 

x  Cartilha  Equipamentos 

de mídia 

Orientar alunos e 

trabalhadores evitar 

comportamentos sociais 

 COE-E local x  Vídeo 

institucional de 

orientação. 

Equipamentos 

de mídia 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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tais como aperto de 

mãos, abraços e beijos 

Orientar alunos e 

trabalhadores a não 

partilhar alimentos e não 

utilizar os mesmos 

utensílios, como copos, 

talheres, pratos etc 

 COE-E local x  Vídeo 

institucional de 

orientação. 

Formação de 

colaboradores. 

Equipamentos 

de mídia 

 

Orientar alunos e 

trabalhadores a não 

partilhar material 

escolar, como canetas, 

cadernos, réguas, 

borrachas etc 
 

COE-E local e 

professores  

x  Cartilha Equipamentos 

de mídia 

Orientar alunos e 

trabalhadores a não 

partilhar objetos 

pessoais, como 

roupas, escova de 

cabelo, maquiagens, 

brinquedos e 

assemelhados 

 COE-E local e 

professores  

x  Vídeo 

institucional de 

orientação. 

Equipamentos 

de mídia 

Reduzir a quantidade de 

materiais disponíveis nas 

salas, como livros e 

brinquedos, isolando-os 

na medida do possível e 

mantendo apenas o que 

for estritamente 

necessário para as 

atividades didático-

pedagógicas 

 COE-E LOCAL x  Normativa 

adequada 

através de 

estrutura de 

demarcações de 

espaço e 

dinâmicas 

metodológicas. 

Formação  

Delimitar a capacidade 

máxima de pessoas nas 

salas de aulas, 

bibliotecas, ambientes 

compartilhados e 

elevadores, afixando 

 

COE-E Local 

x  Placas afixadas 

nos locais. 

Equipamentos 

de mídia 
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cartazes informativos 

nos locais 

Orientar alunos e 

trabalhadores a manter o 

distanciamento mínimo 

de uma pessoa a cada 3 

(três) degraus nas 

escadas rolantes e afixar 

cartazes informativos 

 

COE-E- Local 

x  Placas afixadas 

nos locais. 

Equipamentos 

de mídia 

Desestimular o uso de 
elevadores, por meio de 
cartazes afixados em 
locais visíveis, que 
contenham 
orientações mínimas, 

recomendando a 

utilização apenas para 

pessoas com 

dificuldades ou 

limitações para 

deslocamento 

x      

As instituições de ensino 

que possuam em suas 

dependências crianças 

menores de seis anos ou 

com algum grau de 

dependência deverão 

adotar medidas para que 

estas recebam auxílio 

para a lavagem adequada 

das mãos com a 

regularidade necessária 

 COE-E Local e 

professores 

x  Esta prática faz 

parte da rotina 

diária. 

- 

Nas instituições de 

ensino em que houver a 

necessidade de realizar 

troca de fraldas dos 

alunos, orientar os 

trabalhadores 

responsáveis pela troca a 

x      
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usar luvas descartáveis e 

a realizar a adequada 

lavagem das mãos da 

criança após o 

procedimento 

As instituições de ensino deverão adotar as seguintes medidas de limpeza do ambiente: 

Ação 
Não 
se 

aplica 

Responsável 

pela ação 
Realizada 

Não 

realizada 

Metodologia 

(como é feito) 

Insumo 

(materiais) 

Higienizar o piso das 

áreas comuns a cada 

troca de turno, com 

soluções de hipoclorito 

de sódio 0,1% (água 

sanitária) ou outro 

desinfetante indicado 

para este fim 

 Equipe de 

limpeza 

x  Equipe de 

limpeza se 

responsabiliza 

pela prática. 

Material de 

limpeza 

 

Higienizar, uma vez a cada 

turno, as superfícies de uso 

comum, tais como 

maçanetas das portas, 

corrimãos, botões de 

elevadores, interruptores, 

puxadores, teclados de 

computador, mouses, 

bancos, mesas, telefones, 

acessórios em instalações 

sanitárias, etc. com álcool 

70% ou preparações 

antissépticas ou 

sanitizantes de efeito 

similar 

 Equipe de 

Limpeza 

x  Equipe de 

limpeza se 

responsabiliza 

pela prática e 

colaboradores 

são orientados. 

Material de 

higiene 

Ampliar a atenção para a 

higiene do piso nos níveis 

de ensino onde os alunos o 

utilizem com maior 

frequência para o 

desenvolvimento das 

práticas pedagógicas, 

 Equipe de 

Limpeza 

x  Equipe de 

limpeza se 

responsabiliza 

pela prática. 

Materiais de 

higiene 
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como na Educação Infantil 

e nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental 

Adotar propé de uso 

individual por 

trabalhadores e alunos 

quando da utilização com 

maior frequência do piso 

para o desenvolvimento 

das práticas pedagógicas, o 

qual deverá ser vestido 

toda a vez que o aluno ou o 

trabalhador adentrar no 

espaço, bem como ser 

retirado ao sair, e deverá 

ser trocado ou higienizado 

diariamente, caso não seja 

descartável. Caso seja 

utilizado um tipo de 

“calçado” em substituição 

do propé, deverá seguir as 

mesmas instruções acima 

 COE-E Local  x  Consta nas 

instruções às 

famílias e 

cartilha. 

Equipamentos 

de mídia 

Higienizar, a cada uso, 
materiais e utensílios de 
uso comum, como 
colchonetes, tatames, 
trocadores, cadeiras de 
alimentação, berços 
entre outros 

 Equipe de 

Limpeza 

x  Colaboradores 

são orientados 

na formação. 

Materiais de 

Limpeza 

Higienizar diariamente 

brinquedos e materiais 

utilizados pelas crianças da 

Educação Infantil e Séries 

Iniciais do Ensino 

Fundamental e higienizar 

imediatamente após o uso 

brinquedos e materiais que 

forem levados à boca pelos 

alunos 

 Equipe de 

limpeza e 

professores 

x  Colaboradores 

são orientados 

na formação. 

Materiais de 

limpeza 
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Evitar o uso de brinquedos 

e outros materiais de difícil 

higienização 

 Professores  x 

 

Colaboradores 

são orientados 

na formação. 

- 

Não partilhar objetos de 

uso individual, como 

babeiros, fraldas, lençóis, 

travesseiros, toalhas etc.; 

 Professores x  Colaboradores 

são orientados 

na formação. 

- 

Garantir, sempre que 

possível, material individual 

e higienizado para o 

desenvolvimento das 

atividades pedagógicas 

 Professores x  Colaboradores 

são orientados 

na formação. 

- 

Garantir equipamentos de 

higiene, como 

dispensadores de álcool 

gel, lixeiras com tampa com 

dispositivo que permita a 

abertura e fechamento sem 

o uso das mãos (como 

lixeira com pedal) 

 COE-E local e 

equipe 

administrativa 

x   Materiais de 

limpeza e 

higiene 

 

Disponibilizar 

preparações alcoólicas 

antissépticas 70% 

(setenta por cento) em 

formato de gel, espuma 

ou spray, para 

higienização das mãos, 

em todos os ambientes 

da instituição de ensino 

e em locais estratégicos 

e de fácil acesso, como 

entrada, saída, 

corredores, elevadores 

etc. 

 COE-E local e 
equipe 
administrativa 

x  Colaboradores 

são orientados na 

formação. 

Cada estudante 

traz consigo um 

álcool gel de uso 

pessoal. 

Materiais 

de limpeza 

e higiene 

Disponibilizar kit de 

higiene completo nos 

banheiros, com 

sabonete líquido, 

toalhas de papel não 

reciclado e 

 COE-E local e 

equipe 

administrativa 

x  Colaboradores 

são orientados na 

formação. 

Cada estudante 

traz consigo um 

Materiais 

de limpeza 

e higiene 
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preparações alcoólicas 

antissépticas 70% 

(setenta por cento) em 

formato de gel, 

espuma ou spray 

álcool gel de uso 

pessoal 

Desativar todos os 

bebedouros da 

Instituição de Ensino e 

disponibilizar 

alternativas, como 

dispensadores de água e 

copos plásticos 

descartáveis e/ou copos 

de uso individual, desde 

que constantemente 

higienizados 

 Equipe de 

limpeza 

x  Colaboradores 

são orientados na 

formação. 

Cada estudante 

traz consigo uma 

garrafa de água 

individual que é 

trazida cheia de 

casa. 

- 

Manter abertas todas as 

janelas e portas dos 

ambientes, 

privilegiando, na medida 

do possível, a ventilação 

natural 

 Todos os 

colaboradores 

x  Colaboradores 

são orientados na 

formação. 

 

- 

Manter limpos filtros e 

dutos do ar condicionado 

 Equipe 

administrativa 

x  Colaboradores 

são orientados na 

formação e a 

manutenção é 

feita 

periodicamente. 

Especialistas  

As instituições de ensino deverão adotar as seguintes medidas para a readequação dos espaços físicos 

e da circulação social: 

Ação 
Não 
se 

aplica 

Responsável 

pela ação 
Realizada 

Não 

realizada 

Metodologia 

(como é feito) 

Insumo 

(materiais) 

Readequar a forma de 

atendimento dos alunos 

respeitando o teto de 

operação definido pelo 

Sistema de 

Distanciamento 

Controlado para a 

 COE-E local x  Estrutura e 

logística de 

sistema híbrido 

para tal 

contemplação. 

Material de 

fitas para 

demarcação  
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bandeira vigente na 

região em que se localiza 

a Instituição de Ensino 

Readequar os espaços 

físicos respeitando o 

distanciamento 

mínimo obrigatório 

que, nas instituições 

de ensino, é de um 

metro e meio (1,5m) 

de distância entre 

pessoas com máscara 

de proteção facial 

(exemplo: em salas de 

aula) e de dois metros 

(2m) de distância entre 

pessoas sem máscara 

(exemplo, durante as 

refeições) 

 COE- E Local x  Estrutura e 

logística de 

sistema híbrido 

para tal 

contemplação. 

Demarcação dos 

espaços e uso de 

espaços de 

recreação com 

acompanhamento 

de responsável. 

- 

Organizar as salas de 

aula de forma que os 

alunos se acomodem 

individualmente em 

carteiras, respeitando o 

distanciamento mínimo 

obrigatório 

 COE-E Local x  Estrutura e 

logística de 

sistema híbrido 

para tal 

contemplação. 

Classes 

identificadas. 

- 

 

Estabelecer, afixar em 

cartaz e respeitar o teto 

de ocupação, 

compreendido como o 

número máximo 

permito de pessoas 

presentes, 

simultaneamente, no 

interior de um mesmo 

ambiente, respeitando 

o distanciamento 

mínimo obrigatório 

 COE-E Local  x  Cartazes afixados. 

Material de 

impressão 
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Demarcar o piso dos 
espaços físicos, de forma a 
facilitar o 
cumprimento das medidas 

de distanciamento social, 

especialmente nas salas de 

aula, nas bibliotecas, nos 

refeitórios e em outros 

ambientes coletivos 

 COE-E Local x  Todos os espaços 

tem demarcação. 

Inclusive os de 

entrada e saída 

com cor 

correspondente 

para cada turma. 

Fitas 

adesivas 

Implementar corredores de 

sentido único para 

coordenar os fluxos de 

entrada, circulação e saída 

de alunos e trabalhadores, 

respeitando o 

distanciamento mínimo 

entre pessoas 

 COE-E Local x  Há placas 

indicativas de 

sentido nas 

escadas e 

corredores. 

Impressão 

Evitar o uso de espaços 

comuns que facilitem a 

aglomeração de pessoas, 

como pátios, refeitórios, 

ginásios, bibliotecas, entre 

outros 

 Todos  x  Cronograma de 

utilização dos 

espaços com 

demarcações e 

acompanhamento 

de responsável. 

- 

Escalonar os horários de 

intervalo, refeições, saída 

e entra de salas de aula, 

bem como horários de 

utilização de ginásios, 

bibliotecas, pátios etc., a 

fim de preservar o 

distanciamento mínimo 

obrigatório entre pessoas 

e evitar a aglomeração de 

alunos e trabalhadores nas 

áreas comuns 

 Equipe diretiva x  Cronograma de 

horários efetuado 

no planejamento 

híbrido, dispondo 

de horários de 

lanche, recreio, 

utilização dos 

espaços para cada 

turma, já 

reduzida. 

- 
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Evitar o acesso de pais, 

responsáveis, cuidadores 

e/ou visitantes no interior 

das dependências das 

instituições de ensino, com 

exceção do momento de 

entrada e de saída dos 

alunos da Educação Infantil, 

preservadas as regras de 

distanciamento mínimo 

obrigatório e uso de 

máscara de proteção facial 

 COE-E Local x  A entrada e saída 

da instituição é 

um horário 

exclusivo para 

estudantes e 

colaboradores. 

Famílias entram 

com horário 

especificado de 

funcionamento 

dos setores, 

sendo 

disponibilizado 

atendimento 

priorizado por 

telefone, 

WhatsApp e e-

mail, ou hora 

marcada, em caso 

de extrema 

necessidade.  

E-mail e 

WatsApp 

Evitar a aglomeração de 

pessoas em saídas e 

entradas das instituições 

de ensino, privilegiando o 

sistema de drive-thru para 

a entrada e saída de 

crianças nas escolas, 

quando possível 

 COE-E Local  x  Famílias são 

orientadas a 

respeitar horário 

de cada turma na 

hora da chegada 

e saída da 

Instituição.  

Comunicado 

por E-mail e 

WhatsApp 

Assegurar o respeito dos 

pais, responsáveis e/ou 

cuidadores às regras de uso 

de máscara de proteção 

facial e de distanciamento 

mínimo obrigatório nas 

dependências externas à 

Instituição de Ensino, 

quando da entrada ou da 

saída de alunos, sinalizando 

no chão a posição a ser 

ocupada por cada pessoa 

 COE-E Local x  Há o controle 

pela portaria e 

orientação às 

famílias. Além 

disso, 

demarcações. 

E-mail e 

WhatsApp 
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Assegurar que 

trabalhadores e alunos 

do Grupo de Risco 

permaneçam em casa, 

sem prejuízo de 

remuneração e de 

acompanhamento das 

aulas, respectivamente 

 Equipe 

diretiva 

x  Dispomos deste 

critério 

assegurado. 

- 

Aferir a temperatura de 

todas as pessoas 

previamente a seu 

ingresso nas 

dependências da 

Instituição de Ensino, 

por meio de 

termômetro digital 

infravermelho, vedando 

a entrada daquela cuja 

temperatura registrada 

seja igual ou superior a 

37,8 graus 

 COE-E Local e 

porteiro 

x  Faz parte da 

sistemática de 

entrada na 

instituição e os 

colaboradores são 

orientados a 

informar 

quaisquer 

orientações para 

que a equipe 

responsável realize 

os 

encaminhamentos. 

Termômetro 

Ao aferir temperatura 

igual ou superior a 37,8 

graus, a Instituição de 

Ensino deverá orientar a 

pessoa sobre o 

acompanhamento dos 

sintomas e a busca de 

serviço de saúde para 

investigação diagnóstica 

e deverá comunicar o 

fato imediatamente ao 

COE-E Local 

 COE-E Local e 

porteiro 

x  Faz parte da 

sistemática de 

entrada na 

instituição e os 

colaboradores são 

orientados a 

informar 

quaisquer 

oscilações para 

que a equipe 

responsável realize 

os 

encaminhamentos. 

E-mail e 

WatsApp 

São medidas a serem adotadas em casos de suspeita ou confirmação de COVID-19 na comunidade 

escolar e/ou acadêmica: 

Ação 
Não 
se 

aplica 

Responsável 

pela ação 
Realizada 

Não 

realizada 

Metodologia 

(como é feito) 

Insumo 

(materiais) 
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Orientar os 

trabalhadores e alunos 

a informar 

imediatamente ao COE-

E Local caso 

apresentem sintomas 

de síndrome gripal e/ou 

convivam com pessoas 

sintomáticas 

 COE-E Local x  Orientação através 

do vídeo 

institucional e 

conversas com as 

turmas. 

Equipamentos 

de Mídia 

Organizar uma sala de 

isolamento para casos 

que apresentem 

sintomas de síndrome 

gripal 

 COE-E Local x  A sala está 

organizada. 

Container 

como sala de 

isolamento 

Definir fluxos claros 

de entrada e saída do 

caso suspeito da sala 

de isolamento, bem 

como os 

encaminhamentos 

necessários à rede de 

saúde 

 COE-E Local x  A sala está 

organizada em 

espaço adequado. 

- 

Identificar o serviço 

de saúde de 

referência para 

notificação e 

encaminhamento 

dos casos de 

suspeita de 

contaminação 

 COE-E Local x  Será realizado pelo 

COE-E local. 

- 

Reforçar a limpeza dos 

objetivos e das 

superfícies utilizadas 

pelo caso suspeito, 

bem como da área de 

isolamento 

 Equipe de 

limpeza 

x  A equipe está 

orientada a 

efetivar esta 

demanda. 

Material de 

limpeza 

Promover o 

isolamento imediato 

de qualquer pessoa 

que apresente os 

sintomas gripais 

 COE-E Local x  A comunidade 

escolar está ciente 

desta prática. 

- 
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Informar 

imediatamente a rede 

de saúde do município 

sobre a ocorrência de 

casos suspeitos, para 

que seja investigado seu 

vínculo com outros 

casos atendidos de 

síndrome gripal e, em 

caso positivo, retornar 

essa informação à 

vigilância municipal. No 

caso de trabalhadores e 

alunos que residam em 

outros municípios, 

garantir a notificação da 

rede de saúde do 

município de residência 

 COE-E Local x  Será realizado pelo 

COE-E local. 

- 
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