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1. INTRODUÇÃO 

 

                  Segundo relatório do Banco Mundial cerca de 1,5 bilhões de alunos em mais de 

180 países foram impactados com o fechamento das escolas em 2020. 

                  A publicação da portaria de nº 188 datada de 03 de fevereiro de 2020 declarando 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional ocasionada pelo Corona vírus 

(COVID-19) desencadeou inúmeros desafios à sociedade como um todo. 

                   A partir dessa publicação, em meados de março, prefeitos e governadores de todo 

o território brasileiro suspenderam as aulas presenciais. 

                  O Ministério da  Educação através da  portaria de nº 343 de 17 de março de  2020, 

autoriza, em caráter excepcional, a substituição das aulas presenciais pelas aulas remotas, 

utilizando os meios de comunicação e tecnologias possíveis para que não ocorresse a 

interrupção total  do ensino e, consequentemente, os prejuízos em relação à aprendizagem dos 

alunos fossem minimizados. 

                 A partir daí, imediatamente a equipe do Colégio Sólido, em parceria com o Sistema 

Anglo de Ensino iniciou o processo de aulas remotas, oferecendo aos seus alunos aulas on 

line. Utilizando a Plataforma Plurall, o aluno Sólido teve acesso às aulas síncronas, às 

avaliações e simulados, às atividades assíncronas e laboratórios virtuais. 

                  Considerando sempre a relevância de uma educação holística e a importância do 

desenvolvimento socioemocional, o Colégio Sólido ofereceu aos alunos  assistência 

psicológica, através de atendimentos individuais, palestras online, lives com participação de 

profissionais e especialistas que abordaram temas relevantes aos alunos e pais.  

              Nesse período de interrupção das aulas presenciais, vivenciamos momentos  de muita 

união, adaptação e aprendizagem. 

             No dia 08 de fevereiro de 2021 foi publicado o decreto nº 4169 de Montes Claros 

autorizando para 04 de março do corrente ano o retorno das aulas presenciais nas instituições 

privadas de ensino, respeitando o quantitativo de 35% dos alunos por turma.            

            Seguindo as orientações do decreto, o Colégio Sólido se organiza para a retomada das 

aulas, atentando para  todos os protocolos  e orientações de forma a acolher de maneira 

responsável e segura todos os seus alunos.  

 

 

 

  



2. PLANO DE RETOMADA 

 

A pandemia trouxe  quebra de paradigmas em relação aos serviços prestados, em 

especial, ao modelo tradicional de ensino, inserindo a tecnologia como protagonista no novo 

formato do processo ensino-aprendizagem. Diante disso, o Colégio Sólido optou pelo ensino 

híbrido. 

Já adotado em vários países do mundo, o ensino híbrido possibilita às escolas o 

acolhimento de todos os alunos, uma vez que essa modalidade combina atividades presenciais 

com o uso de ferramentas tecnológicas, possibilitando o revezamento de alunos ora em salas 

presenciais, ora em aulas remotas, tornando assim uma opção que viabiliza a aplicabilidade 

das medidas de distanciamento social e, por conseguinte, contato com menor quantitativo de 

pessoas, diminuindo os riscos de contágio com o vírus. 

Os desafios continuam, no entanto as experiências obtidas nesse período de pandemia 

atreladas aos 10 anos de um sólido projeto desenvolvido pelo Colégio serão fundamentais 

para essa nova etapa.   

Ofertando essa nova modalidade que segundo Parecer nº 19/2020 do Conselho 

Nacional de Educação poderá permanecer até o final do ano letivo de 2021, o Colégio entende 

que cabe às famílias a escolha do retorno ou não do seu filho(a) às aulas presenciais.  

 Reconhecemos que este plano trará modificações para as famílias que precisarão fazer 

acomodações em suas rotinas, uma vez que os alunos que optarem pelo retorno às atividades 

de forma híbrida (aulas presenciais e online) poderão ser divididos em grupos com número 

reduzido e farão rodízio dos dias em que assistirão às aulas presenciais, caso o número de 

alunos que façam a adesão pelo presencial seja maior que o percentual de 35% estabelecido 

pelo decreto municipal.  

          Essa proposta do Colégio Sólido visa garantir o distanciamento social, propondo um 

plano de retorno às atividades presenciais de forma integral, porém  gradativa.  

           Para o sucesso desse retorno, algumas adaptações e ajustes serão necessários à rotina 

pedagógica: 

 Nova organização da sala de aula: haverá menor quantidade de carteiras por 

sala, atendendo o distanciamento estabelecido pelo decreto municipal. Para 

atender as novas exigências, cada aluno terá seu espaço exclusivo em sala de 

aula e não será permitida a troca de lugar. 



 Materiais pedagógicos: os materiais pedagógicos serão de uso individual e 

não poderão ser compartilhados. Os pais serão orientados a identificar 

(etiquetar)  os materiais com o nome do aluno.   

 Educação Física: as atividades físicas ocorrerão em local aberto, arejado e 

sem contato físico entre os alunos. Os alunos a partir do 9º ano também 

poderão fazer uso da Academia do Colégio de acordo com os protocolos e 

normas sanitárias.  

 Horário de chegada, intervalo e saída: os horários serão adaptados de forma 

a evitar aglomeração entre os alunos. Em breve, serão divulgados informações 

dos horários de chegada, intervalo e saída.  

 Uso obrigatório de máscara: o uso das máscaras, cobrindo boca e nariz, é 

obrigatório durante todo o período em que o alunos estiverem no Colégio.  

 Uso de EPI’s para professores e funcionários: professores e funcionários 

passarão a trabalhar com EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual) – 

máscara e face shield. 

 Infraestrutura e higienização dos ambientes:  

 todos os espaços serão demarcados e terão sinalizações e orientações de 

distanciamento social; 

  haverá cartazes informativos em diferentes ambiente do colégio; 

  instalação de pontos para higienização das mãos; 

  instalação de tapetes sanitizantes para higienização dos calçados; 

  utilização dos bebedouros (somente poderá ser utilizado para encher as  

garrafinhas e squeeze); 

  intensificação de frequência da limpeza e desinfecção de superfícies e 

ambientes; 

 o lixo será removido no mínimo 3 vezes ao dia e descartado com 

segurança ; 

 os ambientes ficarão com portas e janelas abertas propiciando a 

ventilação adequada.  

 

 

 

 



3. ORIENTAÇÕES E MEDIDAS  

 

            Com o propósito de evitar a disseminação do vírus da Covid-19, que tem 

preocupado toda a população mundial e garantir um retorno seguro, algumas 

orientações e procedimentos serão necessários. São eles:  

 

 Medição de temperatura: a entrada dos alunos será permitida somente após 

medição de temperatura. Caso seja verificada temperatura  superior a 37,5ºC 

ou a presença de sintomas visíveis de doença respiratória, o acesso desse aluno 

ao Colégio será negado. Nesta condição, o aluno será encaminhado para a sala 

de quarentena, de acordo com o protocolo de suspeita de infecção. 

 Uso de máscara: é obrigatório. O aluno deve portar máscaras sobressalentes 

para troca, acondicionadas, cada uma em um saco plástico.  

 Proteção individual: além do uso da máscara, é importante evitar o toque nos 

olhos, nariz e boca sem a devida higienização. É importante que cada aluno 

traga um recipiente individual de álcool em gel, devidamente identificado com 

seu nome para uso pessoal.  

 Entradas e saídas: Os horários de entrada e saída de cada turma deverão ser 

expressamente respeitados pelos alunos e pais para evitar aglomerações.  A 

recepção não poderá ser utilizada para esperar o término da aula, devendo os 

pais aguardar na área externa da escola ou dentro do veículo. Não será 

permitida aglomeração de alunos na portaria da escola.  

 

 

4. ACOLHIMENTO E RESGATE PEDAGÓGICO 

 

      O Colégio Sólido, acredita que momentos de interação são necessários para a 

construção do relacionamento e do bem estar dos alunos.  

  Os setores pedagógicos e de psicologia escolar continuarão com os atendimentos 

de escuta e orientação para alunos e familiares que assim desejarem. Os agendamentos 

poderão ser feitos por telefone nas respectivas unidades. 

       A instituição está preparada para receber seus alunos e já possui projeto 

pedagógico de nivelamento que objetiva o levantamento das possíveis 

dificuldades/lacunas em conteúdos ministrados no ano de 2020, através da aplicação de 



uma avaliação diagnóstica e a implementação de estratégias de recuperação e revisão 

desses conteúdos. 

  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Colégio Sólido entende que o período de adaptação às aulas híbridas será um 

momento de ajustes para ambas as partes, tanto a escola quanto a família. Diante do novo 

cenário conta  com  o apoio das famílias para que essa parceria se fortaleça e que o objetivo 

de preparar os alunos com qualidade no processo ensino aprendizagem , considerando o 

novo normal, seja obtido. 
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