Cartilha de retorno

às atividades presenciais
Orientações da Rede de Escolas Firjan SESI para retomada
das atividades presenciais em regime híbrido.
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Introdução
Um ano de desafios superados!
O ano de 2020 foi mais que desafiador! Tivemos, em tempo recorde,
de usar toda nossa tecnologia sem perder o afeto para transformar a
sala de aula física em ensino remoto, a partir da Deliberação nº 376
do Conselho Estatual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, que
estabeleceu o Regime Especial Domiciliar.
Toda a comunidade escolar se envolveu no objetivo de manter a
educação efetiva, apesar da distância, em tempos tão difíceis por conta da pandemia da Covid-19.
Contamos com a infraestrutura tecnológica do Microsoft 365 e de outras plataformas parceiras para que o processo de ensino-aprendizagem
continuasse na vida dos nossos alunos. Nossos coordenadores, pedagogos e professores se dedicaram a aprender novas formas e ferramentas
para que nossa comunicação fosse significativa. Responsáveis e alunos
estiveram conosco ao interagir sobre a tomada de decisões, através de
vários canais, para manter nossa escuta ativa.
Durante todos os bimestres, diversas atividades aconteceram com
a presença remota da comunidade escolar, como a Feira de Ciência,
Cultura e Cidadania, ou as Trilhas Interdisciplinares, Simulados, Sábados Letivos, entre outros, para a manutenção dos vínculos. Da mesma
forma, mantivemos a formação continuada de nossos professores em
diversos momentos. Por conta dessa interlocução, foi possível cumprir
com qualidade nosso ano letivo, sem que perdêssemos um dia letivo
sequer.
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Um novo ano e novos desafios!
Começamos o ano letivo de 2021 no dia 8 de fevereiro, seguindo as
determinações legais dos órgãos competentes, mantendo o Regime
Especial Domiciliar, ou seja, de maneira remota. Mas estamos preparados para receber os alunos nas Escolas Firjan SESI, a partir da liberação pelos mesmos órgãos, de forma a manter a qualidade do nosso
ensino, preservar a saúde de todos e acolher a comunidade escolar.
As 14 Escolas que compõem a Rede Firjan SESI estão presentes em
12 municípios do estado do Rio de Janeiro.
No estado do Rio de Janeiro, o retorno às aulas em regime híbrido
foi autorizado por meio da Deliberação nº 384 do Conselho Estatual
de Educação. Nesse modelo, uma parte dos alunos participa presencialmente das aulas, enquanto outra participa de maneira remota, on-line, com revezamento periódico dos grupos. Contudo é preciso estar
de acordo com diferentes orientações contidas nos decretos de cada
Prefeitura e com os decretos do Governo Estadual. Em alguns municípios, por exemplo, ainda não é permitido o retorno em modelo híbrido.
Como Rede Educacional, temos por pressuposto manter uma unidade em nossas ações, porém respeitando os decretos e resoluções dos municípios onde estão nossas escolas. Desse
modo, a Firjan, desde o ano passado,
começou a avaliar e planejar a atuação
no modelo educacional híbrido (aulas presenciais e aulas on-line concomitantes), com
base nos protocolos preconizados pelos
órgãos oficiais, quanto às medidas de
prevenção à Covid-19.

Entre as ações de planejamento, destacamos a realização de uma
pesquisa on-line para compreender as expectativas de cada responsável em relação à retomada de aulas nas escolas. As informações
presentes neste guia, por exemplo, contemplam o que foi pontuado
nessa pesquisa.
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Orientações gerais a alunos e familiares
O que é Covid-19?
Segundo o Ministério da Saúde, os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Recentemente, em dezembro de
2019, houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), que
causou a Covid-19, sendo, em seguida, disseminada e transmitida pessoa a pessoa. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, que
apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a
quadros graves.

Quais são os sintomas? Como é
transmitida a Covid-19?
Os sintomas da Covid-19 podem variar, indo de um resfriado leve,
uma síndrome gripal (SG), até uma pneumonia severa. Seus sintomas
mais comuns são: tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade
para respirar, perda de olfato (anosmia), alteração do paladar (ageusia), distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia), cansaço
(astenia), diminuição do apetite (hiporexia) e dispneia (falta de ar).
A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por
contato próximo por meio de: toque do aperto de mãos contaminadas; gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc. Qualquer pessoa contaminada,
mesmo que assintomática, pode transmitir a doença.

Sobre as medidas para prevenção da
Covid-19 nas Escolas Firjan SESI
Diante das múltiplas formas de transmissão do novo coronavírus,
é essencial que algumas adaptações sejam realizadas, para minimizar as possibilidades de contágio, a partir do retorno às atividades
presenciais. Nesse sentido, as Escolas Firjan SESI adotaram uma estratégia balizada em três grandes pilares de adaptação, que serão
descritos a seguir:
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Adaptação
pedagógica

Adaptação
estrutural

Adaptação de
comportamento

Adaptação pedagógica
A retomada das atividades presenciais ocorrerá em um modelo
educacional híbrido, que consiste em dividir as turmas em dois grupos
de alunos, para que um grupo participe das aulas presencialmente, na
Escola, ao mesmo tempo em que o outro grupo participa das aulas remotamente, de casa, via plataforma Microsoft Teams. Periodicamente,
os grupos revezam, de maneira que todos os alunos possam participar
nas duas formas, tanto presencial quanto remotamente.

MODELO
HÍBRIDO

Revezamento
de alunos

Turmas divididas
em grupos

Divisão por dias
da semana ou
por semanas

Aulas
transmitidas

Professores
ministram a aula
na Escola para um
grupo

Transmissão ao
vivo da mesma
aula para o outro
grupo que estiver
em casa

Essa divisão reduz o número de alunos em cada sala de aula e,
consequentemente, a quantidade de pessoas circulando na Escola, o
que torna possível a manutenção do distanciamento social e a adoção
das medidas de higienização recomendadas pelos órgãos de saúde.
O modelo híbrido é totalmente diferente do modelo remoto que
adotamos ao longo de 2020 e no início de 2021. Nesse modelo, há
interação presencial entre professores e alunos, na sala de aula, e a
interação deles com os alunos que participarão remotamente.
É uma grande mudança na dinâmica social das turmas. Implica necessariamente a adaptação das atividades que serão desenvolvidas,
de modo a contemplar a participação de todos (presenciais ou remotos); as relações na sala de aula, com grupos menores e alternados
que não serão escolhidos pelos alunos (e que precisarão manter distância); a interação entre os alunos presentes na sala de aula, que, por
exemplo, não poderão trocar materiais e objetos; as formas de comunicação entre professores e alunos; e entre alunos, que precisarão se
comunicar dentro do ambiente presencial, mas também estabelecer
comunicação entre a sala de aula e as casas.

6

As salas de aulas foram reorganizadas, de modo a permitir o distanciamento mínimo de 1,5m entre as carteiras dos alunos e entre elas com a mesa do professor. Foram instalados câmera e microfone, que permitirão
a transmissão das aulas via Microsoft Teams, ao vivo, em tempo real.
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É importante ressaltar que a responsabilidade pelo êxito do planejamento é de todos nós. Alunos, colaboradores e responsáveis devem seguir as orientações e as regras definidas para as aulas presenciais.
Os horários das aulas permanecerão os mesmos. Não haverá mudança nesse sentido, já que as aulas serão
as mesmas para cada grupo de alunos.
No caso particular da Educação Infantil, é necessário o ajuste dos horários, para que tanto o atendimento
às crianças que estiverem presencialmente quanto o atendimento às que estiverem de forma remota seja o
melhor possível. Para as crianças pequenas, o modelo com transmissão da mesma aula não é viável.

Adaptação estrutural
Todo o ambiente escolar foi reorganizado, de maneira a garantir
o cumprimento das medidas de higienização e distanciamento social
determinadas pelos órgãos legais. A seguir, listamos as adaptações
feitas nas escolas:
• Organização das salas de aula, de modo a permitir distanciamento
mínimo de 2m entre as carteiras dos alunos e entre elas e a mesa
do professor (ou de acordo com os protocolos municipais de retorno
às aulas presenciais).
• Instalação de sinalização para circulação de pessoas em ambientes comuns, como escadas e corredores, de modo a evitar aglomerações. Em todos os espaços da escola, a ocupação de ambientes
e o deslocamento deverá seguir as sinalizações.
• Instalação de sinalização de distância nas áreas frequentadas pela
equipe da Escola (sala de professores, recepção, salas de atendimento).
• Instalação de barreiras físicas nos locais de atendimento de alunos,
como a secretaria escolar e a recepção.
• Instalação de recipientes com álcool em gel 70% e papel toalha,
para constante higienização, em todos os ambientes da Escola.
• Instalação de tapetes sanitizantes, para higienização dos calçados,
nas entradas da Escola.
• Organização dos banheiros, inviabilizando a utilização de torneiras
e sanitários com distância menor que 1,5m entre si.
• Intensificação das rotinas de higienização.
• Opção pela ventilação natural, nas salas de aula e em ambientes
internos da escola, sempre que possível.
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• Proibição do uso de elevadores para alunos, com exceção daqueles
portadores de necessidades especiais que justifiquem seu uso.
• Fechamento de laboratórios de ciências e de informática, salas de
robótica, salas maker, salas de reunião, bibliotecas, auditórios para
os alunos, enquanto a situação de pandemia permanecer.
IMPORTANTE: durante as aulas híbridas, as bibliotecas das Escolas
Firjan SESI não funcionarão para atendimento presencial. Entretanto,
os bibliotecários interagem com professores e alunos via plataforma
Teams, onde são disponibilizados materiais diversos para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Adaptação de comportamento
Para garantir que todas as adaptações estruturais minimizem as
possibilidades de contágio no interior das Escolas, é imprescindível
que todos – equipes, professores, alunos e responsáveis – adotem também algumas medidas de comportamento.
Em relação à Escola, equipes e professores cuidarão da constante
higienização de espaços e objetos, além de observarem suas próprias
ações, cuidando:
• da aferição da temperatura de todos que entrarem nas unidades e
do cuidado com eventuais pessoas cuja temperatura seja superior
a 37,8º C;

• da utilização de máscaras, por colaboradores e alunos, cobrindo
boca e nariz, em 100% do tempo de permanência na Escola, incluindo as dependências internas e externas;
• da higienização das salas a cada troca de turno e turma;
• da limpeza das superfícies, maçanetas, mesas, cadeiras e objetos
de uso coletivo com álcool 70%, bem como dos pisos com solução
clorada a 0,5% a cada duas horas;
• da manutenção dos recipientes de álcool 70% e papel toalha nas
salas de aula, de forma a garantir a desinfecção das mãos e utensílios;
• do controle da quantidade e da circulação de pessoas nas áreas
comuns para garantir o distanciamento mínimo necessário;
• do controle de utilização dos tapetes sanitizantes para garantir seu
uso;
• do controle dos bebedouros para garantir que eles sejam utilizados
exclusivamente para o abastecimento de garrafas de uso pessoal,
trazidas de casa pelos alunos;
• da organização para realização de lanche dentro das próprias salas de aula, minimizando momentos de grande circulação nas áreas
comuns, garantindo, dessa forma, o distanciamento social;
• da comunicação permanente, por meio de cartazes e outros materiais informativos, bem como da emissão de comunicados, circulares e reuniões, mantendo equipes, alunos e responsáveis informados constantemente;
• do monitoramento de todas as ações e atividades realizadas nas
escolas, para ajuste imediato em caso de necessidade;
• da manutenção constante, na mochila, do frasco de álcool em gel
70%.
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Em relação aos alunos, todos devem estar atentos às medidas, cuidando:
• da correta utilização de máscara, cobrindo boca e nariz, em 100%
do tempo de permanência nas Escolas, incluindo as áreas externas
da Escola;
• da troca da sua máscara por uma limpa periodicamente ou sempre
que ela estiver úmida;

• da manutenção da distância mínima recomendada de 2m dos colegas, professores e demais colaboradores em 100% do tempo de
permanência nas Escolas (ou de acordo com os protocolos municipais de retorno às aulas presenciais);
• da manutenção dos cabelos presos, conforme orientações do Ministério da Saúde, evitando contato entre as mãos, cabelo e rosto;
não utilizar bijuterias e adereços de metal;

• da participação ativa em todas as ações de prevenção promovidas
pela escola, colaborando sempre pronta e afetivamente;

• da higienização dos calçados e mãos antes de acessarem os am-

• da utilização exclusiva dos seus materiais, ou seja, sem compartilhamento de materiais;

• da higienização frequente das mãos e dos itens de uso pessoal, antes e depois do uso, assim como antes e depois da alimentação.

bientes escolares nos locais previstos pela Unidade;

• da utilização exclusiva de garrafa própria para beber água;
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Em relação aos responsáveis, é fundamental o apoio ao cumprimento de todas as medidas, orientando
seus filhos quanto às medidas abaixo elencadas, reforçando a importância do autocuidado e da higiene pessoal para a prevenção de doenças, em atenção:
• para que seus filhos utilizem máscara, cobrindo boca e nariz, em 100% do tempo de permanência nas Escolas;
• para providenciar, sempre, o envio de um kit com três máscaras limpas junto ao material do aluno;
• de revisitar as orientações, junto com seus filhos, antes da ida à escola;
• de orientar seus filhos para manterem o distanciamento mínimo recomendado dos colegas e dos colaboradores da escola;
• do não comparecimento do aluno à escola em caso de qualquer sintoma suspeito, como febre, tosse, cansaço, congestão nasal, coriza, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta ou dificuldade para respirar;
• da higiene pessoal diária e utilização de uniforme lavado a cada comparecimento à escola.

Orientações sobre a organização do modelo híbrido
Para a organização do modelo híbrido, neste primeiro momento,
será preciso observar alguns aspectos importantes.
O planejamento das ações obedece a um direcionamento global,
comum a todas as Escolas Firjan SESI, que segue as determinações
dos órgãos estaduais. Esse planejamento pode sofrer adaptações locais, de acordo:
• com as determinações e decretos do município em que cada escola
está localizada;
• com o quantitativo de famílias que optarem pelo retorno presencial;
• com o quantitativo de alunos de cada turma;
• com a variação das bandeiras de risco em cada localidade.
Esse planejamento também contempla as especificidades de cada
etapa de ensino, de maneira que as ações e a forma de organização
do modelo diferem para a Educação Infantil, para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio (puro ou com Curso Técnico).
As famílias podem mudar sua opção pelo retorno presencial ou
pela permanência on-line, devendo sempre comunicar à escola. Após
essa comunicação, a família deve aguardar que a escola informe o
momento correto para a mudança, para que haja tempo para os ajustes necessários no planejamento.
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Educação Infantil
Na Educação Infantil, dadas as particularidades da faixa etária, há
um cuidado diferenciado. Pedagogicamente, não é recomendado que
as crianças que permanecerem remotamente acompanhem a transmissão da aula que está sendo aplicada presencialmente.
Assim, as crianças - cujas famílias optarem pelo retorno presencial
- terão aulas somente presenciais, com início uma hora mais tarde do
que seu horário habitual. Em contrapartida, os alunos cujas famílias
optarem por permanecer remotamente terão aulas somente on-line,
começando no horário habitual, com uma hora de presença ao vivo
do(a) professor(a), com atividades propostas para todo restante do período de aulas e com acompanhamento da equipe pedagógica durante esse período.
Todas as orientações pedagógicas com relação à condução das
atividades propostas serão postadas na plataforma Teams, encaminhadas por e-mail e/ou outras mídias.

Cumprimento
das regras de
distanciamento

Família que
optar pelo
retorno

Aulas somente
presenciais,
iniciando uma
hora mais tarde

Família que
optar por
permanecer
on-line

Aulas somente
on-line

EDUCAÇÃO
INFANTIL

As atividades físicas serão realizadas em ambientes ao ar livre.
Os brinquedos não estarão disponíveis para o uso coletivo na unidade,
por medida de segurança, uma vez que a logística de higienização de
cada brinquedo, após o uso de cada criança, é inviável. Da mesma
forma, orienta-se que as crianças não levem brinquedos para a escola,
evitando possíveis compartilhamentos.
O mobiliário das salas de educação infantil foi reorganizado para
que o distanciamento mínimo de 2m seja observado (ou de acordo
com os protocolos municipais de retorno às aulas presenciais).
As crianças pequenas podem ter maior dificuldade na utilização
correta das máscaras. É importante que as famílias participem, orientem e exemplifiquem em casa. É fundamental também o envio diário
de um kit com uma muda de roupa limpa em um saco plástico resistente à higienização e pelo menos, três máscaras extras junto com o
material do aluno, além de recipiente devidamente identificado com o
nome da criança, turma e turno (ou saco plástico) para alocação das
máscaras utilizadas.
O lanche dos alunos será realizado na própria sala. Recomendamos
que as crianças tragam seu lanche de casa. A utilização dos bebedouros só será permitida para reabastecimento de garrafas de água de
uso individual, que também devem ser trazidas de casa. É proibido o
compartilhamento de alimentos, utensílios e material de uso individual.
Assim como para os outros segmentos, não devem comparecer à
escola alunos que apresentem qualquer possível sintoma da Covid-19,
ou que tenham tido contato recente com pessoas diagnosticadas com
a doença, mesmo que não apresentem sintomas.
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Ensino Fundamental – 1º ao 9º ano
Todas as turmas de Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, adotarão uma escala de revezamento semanal,
para cumprir o modelo híbrido. Os alunos cujas famílias optaram pelo retorno presencial serão divididos em
dois grupos e cada um desses grupos frequentará presencialmente as aulas durante uma semana, enquanto o
outro grupo participará remotamente, via Microsoft Teams, juntamente com os alunos cujas famílias optaram
pela permanência exclusivamente on-line.

Cumprimento
das regras de
distanciamento

Grupo 1:
Presencial
Famílias que
optaram
pelo retorno
presencial

Alternância
semanal
Grupo 2:
On-line

ENSINO
FUNDAMENTAL
1º AO 9º ANO
Famílias que
optaram pela
permanência
on-line

Aulas
totalmente
on-line

É importante destacar que todos os alunos participarão de todas as aulas, portanto o revezamento planejado é apenas para a presença física na escola. Assim, tanto os alunos cujas famílias optaram pelo retorno
presencial quanto os que permanecerão unicamente on-line deverão estar nas aulas on-line quando não estiverem na escola. Os horários das aulas permanecem os mesmos para todos os grupos, turmas e séries. A assiduidade em todos os momentos é fundamental para o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes.
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Ensino Médio
Todas as turmas de Ensino Médio ou de Ensino Médio com Curso Técnico adotarão uma escala de revezamento com alternância de dias para o cumprimento do modelo híbrido. Os alunos cujas famílias optaram pelo
retorno presencial serão divididos em dois grupos. Um desses grupos frequentará presencialmente as aulas
às segundas e quartas-feiras, e permanecerá on-line nos outros dias da semana. O outro grupo frequentará
presencialmente as aulas às terças e quintas-feiras, e permanecerá on-line nos outros dias da semana. Os
alunos cujas famílias optaram pela permanência exclusivamente on-line assim o farão. Às sextas-feiras, todos
os alunos participarão remotamente das aulas.
Essa organização contempla as necessidades dos cursos de formação profissional ministrados pelo SENAI.
Grupo 1: SEG e
QUA
dias fixos

Cumprimento
das regras de
distanciamento

Famílias que
optaram
pelo retorno
presencial

ENSINO
MÉDIO E
ENSINO MÉDIO
COM CURSO
TÉCNICO

Grupo 2: TER e
QUI
dias fixos

SEX: Todos os
alunos em aulas
on-line

Famílias que
optaram pela
permanência
on-line

Aulas
totalmente
on-line

É importante destacar que todos os alunos participarão de todas as aulas, portanto o revezamento planejado é apenas para a presença física na escola. Assim, tanto os alunos cujas famílias optaram pelo retorno
presencial quanto os que permanecerão unicamente on-line deverão estar nas aulas on-line quando não estiverem na escola. Os horários das aulas permanecem os mesmos para todos os grupos, turmas e séries. A assiduidade em todos os momentos é fundamental para o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes.
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Sobre os cuidados em caso de diagnóstico ou suspeita de
Covid-19
Todas as medidas de distanciamento e higienização foram planejadas de acordo com as determinações legais e têm por objetivo a
prevenção do contágio de alunos e colaboradores nas escolas.
Além delas, outras ações são fundamentais para contenção em

Alunos com suspeita de Covid-19
• Devem permanecer em casa e buscar auxílio médico para serem
acompanhados;

caso de eventual diagnóstico ou suspeita de contaminação.

• ser orientados a reforçar os cuidados de prevenção e distanciamento em casa com relação aos familiares;

Alunos com diagnóstico confirmado (teste positivo)
de Covid-19

• em caso de realização do teste para Covid-19, o aluno deve permanecer na residência até que seja emitido o resultado do exame ou
o parecer médico;

• O aluno deve permanecer afastado das aulas presenciais e em isolamento até receber alta médica para retornar à rotina;
• devem ser reforçados os cuidados estritos em casa para prevenir a
contaminação dos familiares;

• realizado ou não o teste, o aluno só deve retornar às atividades
quando autorizado por um médico;
• a escola deve ser comunicada imediatamente, para que possa tomar as medidas de prevenção do contágio necessárias.

• a escola deve ser comunicada imediatamente para que possa tomar as medidas de prevenção do contágio necessárias.

Alunos com sintomas durante sua permanência na
escola

Alunos que estiveram no mesmo ambiente de
outros testados positivos
• Recomenda-se o afastamento do restante da equipe e dos alunos
que tiveram contato com o aluno contaminado por 14 dias;

orientações administrativas definidas pela Firjan para sintomáticos

• quem não teve contato direto pode manter sua rotina normal de
atividades escolares, intensificando, entretanto, todas as medidas
preventivas;

durante a atividade presencial.

• é essencial acompanhar o surgimento de sintomas nestes grupos.

• No caso de alunos que apresentarem sintomas durante o tempo
de permanência na unidade, deverão ser seguidos o protocolo e as
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Observações finais

• Todas as medidas comunicadas neste documento são suscetíveis a mudança de acordo com os protocolos de saúde emitidos pela Anvisa, pelos decretos e regulamentos do estado do Rio de Janeiro e dos
municípios onde estão situadas as escolas.
• Alunos com contraindicação médica ou pertencentes ao grupo de risco (doenças como hipertensão, diabetes, doenças pulmonares crônicas, insuficiência renal, pessoas em rádio ou quimioterapia, portadores
de neoplasia, obesidade grave, pessoas com uso de medicamentos imunossupressores) não deverão participar das atividades presenciais, ou seja, continuam somente nas aulas on-line.
• Serão mantidas, durante todo o ano letivo, as plataformas utilizadas pelas Escolas Firjan SESI; a retomada
de alunos 100% presencial acontecerá apenas quando os órgãos legais fizerem as devidas autorizações.
• Pais e responsáveis podem optar por manter seus filhos participando exclusivamente de maneira remota
das aulas, totalmente em casa.
• As Escolas Firjan SESI zelam para que todos tenham um ano letivo proveitoso tanto para a aprendizagem
quanto para a segurança física de seus alunos.
• Durante o ano, os professores estarão em processo formativo a fim de ampliar as possibilidades pedagógicas, para garantir o desenvolvimento dos nossos alunos.
• A comunicação, ao longo de todo o processo de mudança, deve se manter clara e confiável. Somente juntos, responsáveis, alunos e escola, podemos solucionar quaisquer questões e dificuldade que tenhamos
durante essa nova realidade.
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