
 
 
 
 

Osasco, 28 de janeiro de 2021 

 

Senhores Responsáveis 

 

O Governo do Estado de São Paulo, anunciou o retorno gradual às aulas presenciais para o 

ano letivo de 2021, obedecendo aos critérios de segurança estabelecidos pelo “Centro de 

Contingência do Coronavírus”. 

As escolas da educação básica, que atendem alunos da educação infantil até o ensino médio, 

poderão receber quantidade reduzida de alunos e com organização do espaço para o distanciamento 

social. 

Divulgamos uma pesquisa em que os responsáveis colocaram a sua opção de ensino 

presencial ou remoto. Diante da pesquisa, separamos as turmas em Grupos A, B, C.  

 

✓ O Grupo C é formado exclusivamente pelos alunos com a opção remota.  

✓ As salas em que o número de alunos não permite o distanciamento social, será 

feito um revezamento entre Grupo A e Grupo B.  

✓ Para as turmas em que o distanciamento social é possível, não haverá 

revezamento entre Grupo A e Grupo B. 

 

 

PROTOCOLOS ADOTADOS 

 

Para a segurança do aluno, seus familiares e funcionários da escola, apresentamos as 

seguintes orientações: 

 

1. Não devem ir à escola aluno ou funcionário que: 

• Teve um ou mais dos seguintes sintomas: febre (medida ou referida), calafrios, dor de garganta, 

dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos (perda do olfato), distúrbios gustativos (perda 

do paladar), diarreia e dor de corpo; 

• Teve contato nos últimos 14 dias com alguém que testou positivo para COVID-19 (ficou a 

menos de 1 metro de distância por ao menos 15 minutos; 

• Teve sintomas de gripe; 



 
 
 
 

• Que apresente alguma comorbidade (apresente alguma patologia); 

• Caso se encaixe em alguns desses casos é recomendado que consulte uma unidade de saúde 

próxima a sua casa para maiores orientações. 

 

2.  Organização e Higienização do ambiente: 

• Limpeza das salas de aula antes de cada turno; 

• Higienização dos banheiros; 

• Placas de sinalizações dos protocolos; 

• Marcação do distanciamento nos pisos; 

• Será proibido compartilhar qualquer tipo de objetos e material escolar; 

• Cada aluno deverá ter seu próprio copo ou garrafa; 

• Será evitada a permanência de responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora no ambiente 

escolar (inclusive na entrada e saída de alunos); 

• A entrada na escola será restrita aos alunos e funcionários; 

• Os intervalos ou recreios com turmas fixas em revezamento de horários; 

• Será priorizado, no lanche, alimentos que não necessitem de manipulação para o preparo; 

• Caso seja necessário a manipulação (corte de frutas ou outros), a funcionária estará sempre 

de máscara e luvas. 

 

3. Boas Práticas de higiene e proteção 

• Uso obrigatório de máscara em todas as dependências da escola (ter máscaras para troca) 

o Disponibilizamos à venda máscaras da escola (R$10,00 – kit com duas); 

o Antes do lanche: Máscara branca 

o Depois do lanche: Máscara azul 

o Essencial que os alunos do período da tarde utilizem as máscaras nesse padrão para 

que a professora e funcionários comprovem a troca 

o Enviar uma necessaire ou saquinho na mochila para armazenamento da máscara usada 

• Aferição de temperatura na entrada; 

• Máquina de higienização na entrada; 

• Tapete de higienização do sapato; 

• Respeito ao distanciamento; 

• Lavar as mãos periodicamente ou usar solução de álcool em gel; 



 
 
 
 

• A higienização das mãos deve ocorrer na entrada e saída, antes e depois da refeição (recreio), 

antes e depois de usar o banheiro; 

• Realizar a escovação em casa em respeito aos protocolos de saúde; 

• Uso individual de todos os materiais. 

 

 

4. Entrada e saída 

 

4.1. Entrada 

✓ Os alunos devem chegar no horário da aula (tolerância de 10 minutos antes e depois); 

✓ Evitar a entrada anterior à tolerância; 

✓ Ao chegar, entrar na fila da máquina de higienização (chão demarcado com 

distanciamento); 

✓ Evitar aglomeração de pais e responsáveis; 

✓ Os alunos entrarão e aguardarão os professores no Salão de Eventos (cadeiras com 

distanciamento social). 

 

4.2. Saída 

✓ Para evitar aglomeração, respeite o horário de saída (evite que o aluno fique esperando 

na escola); 

✓ Horários específicos de saída para trânsito adequado de pessoas: 

TARDE 

Ed. Infantil: 17:05 

1º, 2º, 3º Ano: 17:10 

4º e 5º Ano: 17:15 

 

MANHÃ 

6º, 7º Ano: 12:05 

8º, 9º Ano: 12:10 

Ensino Médio: 12:15 

 

 



 
 
 
 

ENSINO SIMULTÂNEO – PRESENCIAL E HÍBRIDO 

 

✓ As aulas (Ensino Fundamental e Ensino Médio) terão transmissão simultânea e seguindo o 

horário diário. Os alunos que estiverem remotamente ou na escola terão as mesmas aulas. 

✓ Ed. Infantil: Orientações gravadas no Teams 

✓ Transmissão através do aplicativo Microsoft Teams, utilizando a senha de 2020. 

✓ Alunos novos receberão a senha por e-mail. 

✓ Alunos que perderam a senha, podem solicitar novamente pelo e-mail: i.filadelfia@globo.com 

✓ Tarefas de casa e orientações através do Microsoft Teams. 

 

Plataforma Digital 

✓ Estamos preparando uma nova plataforma a ser utilizada, em parceria com o Sistema 

Interativo de Ensino, a Plataforma Weekly. 

✓ Enviaremos as informações posteriormente. 

 

Tarefas e avaliações impressas 

 Para os alunos que estiverem em aulas remotas, enviaremos por e-mail as atividades e 

avaliações impressas para serem feitas e entregues na escola. 

 Caso tenham dificuldades para a impressão, podem retirar na escola, fazendo a solicitação por 

e-mail à coordenação.  

 

 

 

 

 


