
Capivari, 22 de fevereiro de 2022

PLANO DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS – 2022

O Plano de Retorno Integral das Atividades presenciais da Educação tem como
premissa central: ”Proteger vidas e cuidar de estudantes, profissionais da educação,
pais ou responsáveis, famílias e comunidade”.

Início das aulas presenciais da rede – 08 e 09 de fevereiro de 2022, segundo
calendários escolares.

 De  acordo  com  o Protocolo  Sanitário  para  Reabertura  da  Educação  no
Município,  seguindo  orientações  do  Estado  de  São  Paulo,  todas  as  Unidades
Escolares Municipais terão os seguintes itens de segurança sanitária:
- Máscaras para alunos, professores e funcionários (adquirido pelas escolas através
dos recursos do PDDE emergencial);
-  Face  shield  para  professores  e  funcionários,  para  quem desejar  (adquirido  pelas
escolas através dos recursos do PDDE emergencial);
- Álcool em gel;
- Sabonete líquido;
- Água sanitária;
- Desinfetante;
- Dispenser para álcool, sabonete e papel toalha (instalado banheiros e áreas comuns);
- Suporte para álcool em gel com pedal (nas entradas das escolas);
- Garrafa de água individual (trazer de casa com identificação);
- Termômetro infravermelho (aferir a temperatura de todos na entrada da escola);
- Toucas e luvas descartáveis (para funcionários);
- Adaptação dos bebedouros com torneiras;
- Higienizar os ambientes internos e externos, móveis e maçanetas com frequência; 
- Higienizar os brinquedos e materiais de manipulação comum após cada uso;
- Higienizar regularmente os materiais de Educação Física, após o uso;
- Fornecer alimentação empratada individual;  
- Sinalização dos ambientes com as principais medidas e recomendações – cartazes
informativos sobre os cuidados e prevenção à covid-19.

Ações Pedagógicas:
Acolhimento e Adaptação dos alunos. detectar as dificuldades e os níveis de

aprendizagens  para  iniciar  o  Plano  de  Reforço  Escolar  nas  Unidades  de  Ensino
Fundamental I e II, com ênfase em Língua Portuguesa e Matemática.

Desenvolvimento de todas as ações pedagógicas e capacitações para gestores
com base na 



A previsão para o início do Plano de Reforço Escolar será a partir de março para
fundamental II e segundo bimestre para fundamental I, com a definição de horários de
aulas,  objetivos e dinâmicas descritos em planejamentos específicos;  uma vez que
todo  o  primeiro  bimestre,  desde  a  Educação  Infantil,  foi  elaborado  com  base  em
retomada de habilidades dos anos anteriores.

Manter os ambientes o mais arejado possível e realizar aulas/atividades ao ar
livre sempre que conseguirem. 

Todos  os  Protocolos  Sanitários  estão  em  consonância  com  o  Protocolo
publicado pelo Governo do Estado de São Paulo (EDUCAÇÃO – 1º semestre de 2022
– 1ª edição – fevereiro) e o Guia de Retorno das Atividades Presenciais na Educação
Básica – MEC.

GuiaderetornodasAtividadesPresenciaisnaEducaoBsica.pdf     

https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/31-01-

2022_Protocolos_sanitarios_seduc_1-edicao_2022.pdf

Atenciosamente,

Rafael Silveira dos Santos

Secretário Municipal da Educação
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