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O presente plano é um documento orientador que trata da retomada às aulas 

presenciais em modelo híbrido de ensino, a ser executado excepcionalmente, em virtude 

da pandemia causada pelo coronavírus, elaborado a partir das orientações da SEDUC e 

proposto por esta instituição de ensino, tendo como meta oportunizar aos estudantes e 

servidores do CEMVS um retorno seguro ao ensino presencial.

Visando ainda o levantamento de informações diagnósticas para a retomada do 

ensino presencial, o documento traz um apanhado do aproveitamento escolar do ano 

letivo de 2020, de modo a traçar um documento contextualizado à realidade da 

comunidade escolar, considerando, além dos aspectos de saúde, os aspectos 

econômico e social dos estudantes e servidores.

Elaborado em conformidade às determinações da Organização Mundial de Saúde 

– OMS, às diretrizes do Guia de Implementação de Protocolos de Retornos das atividades 

presenciais das escolas da Educação Básica do Ministério da Educação, e estruturado em 

conformidade aos Protocolos de Biossegurança implementados pelo Estado do Tocantins, 

a partir da portaria conjunta 02/2020, esta proposta emerge atendendo ao decreto 

6.257/21 e demais atos normativos relativos ao retorno gradativo das aulas presenciais no 

Estado do Tocantins, em acordo à realidade pandêmica local e ao decreto municipal 

vigente no ato da propositura do retorno às aulas presenciais, no modelo híbrido.

Embasado em orientações técnicas da SEDUC, o plano engloba, ainda, estratégias 

de trabalho direcionadas para o ensino híbrido, apresentando a adoção de metodologias 

ativas, conforme etapas e modelos de ensino a serem oferecidos, como também dispõe 

o rol de protocolos de biossegurança e recomendações específicas para a retomada das 

aulas presenciais nesta instituição de ensino.

Trata-se de uma proposta de ensino desafiadora, tendo em vista o quadro 

situacional local da pandemia, e ao mesmo tempo almejada por pais e estudantes, 

conforme diagnóstico de matrícula inicial. Contudo, estruturada em acordo aos 

protocolos de biossegurança e saúde propostos pela SEDUC, e adequada à realidade dos 

estudantes e servidores pertencentes a esta instituição de Ensino.

Assim, com aplicação destinada para o ano letivo de 2021, o plano compõe em 

seu bojo, um diagnóstico situacional dos estudantes e servidores, que investigou a 

capacidade de retornarem às aulas presenciais, levando em consideração aspectos 

gerais de saúde dos investigados, sendo facultado ao responsável e ao estudante maior 

de idade, optarem pelo retorno às aulas presenciais ou permanecerem estudando na 

modalidade de ensino remoto.

Apresentação
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Diante do cenário crítico vivenciado na saúde em relação à pandemia causada 

pelo novo corona vírus, COVID-19, as instituições de ensino têm passado por um grande 

desafio para assegurar o direito e manter a  oferta de uma educação de qualidade 

devido à necessidade do isolamento  social. 

Como medida adotada para combater a disseminação da doença na 

comunidade escolar, o Governo do Estado do Tocantins publicou vários decretos 

suspendendo as aulas presenciais durante o ano letivo de 2020 e após um período de 

estudo de caso, a SEDUC elaborou um plano de retomada das aulas, todavia, em regime 

remoto, com cronogramas bimestrais visando atender a Carga Horária prevista para o ano 

letivo de 2020.

O Colégio Estadual Manoel Vicente de Souza, primando por garantir a sua clientela a 

oferta de ensino de qualidade, mesmo diante de um cenário atípico, realizou um 

diagnóstico situacional de mapeamento das necessidades e das formas de atendimento 

aos estudantes diante desse novo contexto, o de aulas retomadas. Após o diagnóstico, 

adotou- se as seguintes modalidades para ofertar aulas remotas, considerando dois 

públicos distintos: os estudantes com acesso e sem acesso às mídias:

INTRODUÇÃO 

ONLINE

Alunos com acesso às mídias digitais e internet 

contaram com a oferta de aulas síncronas, ou seja, aulas 

ministradas em tempo real e interativas transmitidas 

através da Plataforma Google Meet com suporte de 

material de estudo em formato digital, chamado 

ROTEIROS DE ESTUDO, e as atividades para fixação de 

conteúdos eram realizadas no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) do aluno no Portal CEMVS.

MATERIAL
IMPRESSO

Alunos sem acesso às mídias digitas e internet foram assistidos 

com materiais de apoio aos estudos impressos, com linguagem 

autoexplicativa e anexo com atividades e avaliações.   Também 

puderam contar com apoio pedagógico para sanar dúvidas através 

de ligações telefônicas. Diante de tudo, a equipe escolar teve que 

ressignificar o processo de ensino para conseguir vencer os desafios  

encontrados no atendimento aos estudantes no término do ano letivo 

de 2020, finalizado em 06 de fevereiro de 2021. 

O trabalho de acompanhamento individualizado das turmas pela coordenação 

pedagógica e orientação educacional  intensificou o monitoramento dos alunos que 

recebem roteiros (alunos sem acesso as mídias), e  o acompanhamento da frequência e 

realização de atividades no ambiente virtual (alunos com acesso às mídias). Apesar de 

todo o acompanhamento realizado pela equipe pedagógica, uma parte dos estudantes 

não conseguiram concluir o ano letivo, outros não conseguiram aprovação para série 

seguinte.
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No primeiro momento, de 08 de fevereiro a 23 de março, os trabalhos foram 

concentrados na integralização de C.H de estudantes com pendências e no fortalecimento 

da aprendizagem por meio de oferta de aulas de reforço para os discentes que precisavam 

suprir déficits de conteúdos e as habilidades não aprendidas no decorrer do ano de 2020 e 

que são necessárias para aprovação na série em curso. A oferta de aulas deu-se de forma 

síncrona  e assíncrona para os discentes de 1ª, 2ª e 3º séries matriculados no Ensino Médio 

Integral  e Cursos Técnicos do Colégio Estadual Manoel Vicente de Souza e elaborou-se um 

planejamento sistematizado e articulado de todos os participantes e etapas do processo de 

ensino aprendizagem.

A equipe escolar tem conhecimento dos problemas educacionais causados pela 

pandemia, e sabe que a situação de vulnerabilidade de muitas famílias foi acentuada, 

ampliando as desigualdades educacionais e as possibilidades de exclusão escolar dos jovens. 

Atento a isso, o CEMVS  adotou  como estratégia para minimizar a evasão escolar as ações do 

Plano da Busca Ativa, as quais foram intensificadas de 08 de fevereiro a 23 de março. Então, foi 

iniciado mais uma vez um trabalho de resgate dos alunos evadidos ou que não participaram 

de todas as etapas necessárias para assimilação das habilidades previstas na BNCC e 

também os que não conseguiram integralizar sua carga horária, garantindo a estes estudantes 

a oportunidade de finalizar a carga horária e fortalecer a  aprendizagem, e 

consequentemente conseguirem aprovação no ano de 2020. 

Foi realizada com estes estudantes uma avaliação diagnóstica, pois ela é de extrema 

importância para o planejamento docente, pois a sondagem faz-se necessária para  

adaptações curriculares com foco em aprendizagens essenciais que assegurem as 

condições necessárias à promoção dos estudantes com qualidade e equidade.

Para fortalecer o processo de ensino e aprendizagem durante este período de 

integralização, a equipe docente elaborou e distribuiu aos 

estudantes um material de apoio aos estudos, O Caderno do 

Estudante, composto por todos os componentes curriculares, 

cada disciplina com 3  unidades a serem trabalhadas, com 

descrição das habilidades e conteúdos propostos, exercícios de 

f i xação, at iv idades complementares e referências 

bibliográficas. O Caderno do Estudante teve um papel muito 

importante nesse processo de integralização de carga horária e 

de reforço escolar, pois serviu como apoio aos estudos antes e 

durante as vídeoaulas. Os estudantes com acesso à rede 

inseriam as respostas das atividades contidas nos cadernos 

diretamente no seu AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, já 

os estudantes que não tinham acesso à internet, devolviam  na 

Coordenação Pedagógica  os gabaritos preenchidos.

Especificamente nesta instituição educacional, os fatores que impactaram 

profundamente a vida dos estudantes foram:  perda de emprego de algumas famílias; a 

inserção do jovem estudante no mercado de trabalho em busca de melhores condições de 

vida; problemas relacionados à saúde dos estudantes ou de seus familiares; não adaptação 

às aulas remotas, resultando em falta de estímulo e dificuldades de aprendizagem, que gerou 

falta de comprometimento na realização das atividades escolares. Os fatores mencionados 

ocasionaram casos de evasão escolar ou o não desenvolvimento de algumas habilidades 

previstas para o currículo escolar para uma parcela de estudantes. 

           Atenta aos impactos da pandemia, a Secretaria de Estado de Educação e 

Esportes - SEDUC, através da portaria nº 185/2021 orienta as instituições de ensino da rede a 

oportunizarem a integralização da Carga Horária e reforço escolar para contemplar os 

discentes que não conseguiram cumprir com as atividades dentro do período proposto.

AULAS
ONLINE
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Neste último decreto, as escolas públicas estaduais deverão seguir as regras constantes 

no Plano de Retomada das Atividades Escolares- Aulas Presenciais- Ensino Híbrido, como 

também da portaria – SEDUC nº 185, de 29 de janeiro de 2021, publicada na edição 5.777 do 

Diário Oficial do Tocantins, que dispõe sobre as regras gerais para Elaboração dos Planos de 

Retorno das Atividades Educacionais Presenciais em instituições públicas e privadas de ensino 

no Tocantins.

Para elaboração deste Plano de Retomada das Aulas Presenciais em Modelo Híbrido, a 

equipe do Colégio Estadual Manoel Vicente de Souza reuniu-se em formato virtual para discutir 

estratégias que iriam compor o plano. 

Para fundamentação foram utilizados os atos governamentais do estado do Tocantins, 

seguindo à risca as recomendações contidas na Portaria Conjunta n° 02/2020 publicada no 

Diário Oficial n° 5712 em 26 de outubro de 2020; no Guia de Implementação de Protocolos de 

Retorno das Atividades Presenciais das Escolas de Educação Básica, elaborado pelo Ministério 

da Educação; nos atos normativos indicação CEE/TO/CLN n° 009/2020, publicado no DOE n° 

5769 e 20 de Janeiro de 2021; na Resolução CEE-TO n° 154, publicada no DOE n° 5641, de 17 

de Junho de 2020, no Decreto de nº 6.211, publicado no Diário Oficial do Estado em 29 de 

janeiro de 2021, o qual autoriza o retorno gradativo das aulas presenciais nas escolas públicas 

e privadas dentro do estado a partir de 08 de fevereiro de 2021, revogado pelo decreto  nº 

6.234 em 22 de março devido ao aumento do número de casos de covid -19  em todos os 

municípios e a crescente necessidade de internação, bem como  o decreto de nº 6257  

publicado em 14 de maio de 2021,  que dispõe no capítulo I art.1º a autorização, a partir de 17 

de maio de 2021, da retomada gradual da oferta de atividades educacionais presenciais em 

estabelecimentos de ensino, públicos e/ou privados, de Educação Básica e Superior do Estado 

do Tocantins, que deverá considerar  a legislação municipal vigente, conforme a realidade 

pandêmica local.

Para garantir o direito à educação, primando sempre pela segurança de servidores e 

estudantes, a Equipe CEMVS elaborou este Plano de Retomada das Aulas Presenciais em 

modelo de ensino híbrido (ensino presencial e online), normatizando  os trabalhos 

pedagógicos e a rotina escolar adequando à rotina escolar aos novos padrões para esse 

período pandêmico. Este documento contém uma série de práticas pedagógicas, de gestão 

e de promoção da saúde que serão aplicadas de forma efetiva pela Unidade de Ensino, 

visando oportunizar o direto às aulas presencias sem abrir mão do direito à vida. 

Diante disso, foi iniciado o cumprimento de alguns critérios essenciais para retomada 

gradativa das aulas, sendo o primeiro deles a criação da COLSAÚDE – Comissão Local de 

Saúde – do CEMVS, composta por pais de alunos, representantes de alunos, dois professores, 

um coordenador pedagógico, o gestor, um membro do Conselho Tutelar, um servidor da 

Secretária Municipal de Saúde e um servidor do Ministério Público – Promotoria de Justiça de 

Augustinópolis – os quais irão analisar, avaliar  se a unidade de ensino está atendendo os 

protocolos para que possa receber os estudantes. Além disso, após a validação do Plano pelo 

Comitê Regional de Saúde, a COLSAÚDE – CEMVS fará monitoramento da execução do plano 

de retomada das aulas presenciais apresentado pela equipe do CEMVS. 

JUSTIFICATIVA 
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O Plano de Retorno do CEMVS está bem definido, organizado, seguro e foi realizado 

com base nas determinações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Secretarias de Saúde 

e Vigilância Sanitária.  As bases estruturantes do plano de retorno das aulas  presenciais estão 

embasadas em dois pilares: práticas pedagógicas com foco no acolhimento, na 

aprendizagem; na avaliação diagnóstica e permanência do estudante na escola;  Protocolos 

de Biossegurança - organização da infraestrutura, monitoramento e informação.

Uma das nossas prioridades  com o  retorno das aulas presenciais é a segurança e o 

bem estar emocional de toda a comunidade escolar. Sabemos que o contexto da pandemia 

de covid-19 afetou a todos de alguma forma, assim o acolhimento a professores, alunos e 

demais  funcionários faz -se necessário devido à fragilidade emocional que muitos se 

encontram. Para tanto, através de parcerias com Secretaria de Saúde realizaremos momentos 

com apoio de um psicólogo a professores e alunos na tentativa de minimizar os impactos 

emocionais deixados pela pandemia, além disso, intensificaremos o trabalho de tutoria aos 

alunos. O CEMVS também ofertará curso de Biossegurança para estudantes e servidores. 

Para o retorno das aulas com ensino híbrido, os alunos terão uma nova rotina escolar e a 

unidade estará adequada para recebê-los, seguindo todos os protocolos definidos pelo Guia 

de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais das Escolas de 

Educação Básica em modelo híbrido de ensino. 

 Na proposta de atendimento com aulas presencias em regime de escalonamento 

haverá revezamento dos estudantes para reduzir a quantidade de alunos nas salas de aulas, e 

consequentemente, o número de pessoas dentro das dependências do prédio escolar. Os 

horários de entrada, saída, intervalos e lanche também serão de forma escalonada, para não 

haver aglomeração. 

No período do contra turno, o estudante deverá realizar atividades on-line e ter aulas 

assíncronas distribuídas pelo CEMVS em suas plataformas digitais.  Sexta e sábado ficam 

reservados para desinfecção do ambiente escolar e não haverá aulas presencias.

A rotina de atendimento aos estudantes ocorrerá através da alternância de turmas, 

sendo que será atendida metade do público que optou pelo modelo híbrido no período 

matutino e a outra metade no vespertino. Cada turma será atendida 4 vezes na semana com 

aulas presencias na instituição, sendo que cada turma será dividida em dois grupos:  um grupo 

assistirá aulas pela manhã e outro à tarde, de segunda a quinta-feira, permanecendo por um 

período de 3h20min diários na escola. 

Os estudantes deverão realizar atividades e assistir aulas on-line no AVA. É importante 

lembrar que haverá uma parcela de estudantes que os responsáveis optaram por não 

encaminhá-los para a escola, optando pelo ensino remoto. Estes estudantes serão atendidos 

com aulas assíncronas e atividades on-line e material impresso (apenas para estudantes sem 

acesso à rede de internet).

MATERIAL
IMPRESSO AULASWEB
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Estudantes Matriculados 376

DADOS GERAIS DOS ESTUDANTES  2021

Estudantes do grupo de risco 46

Estudantes que optaram pelo ensino híbrido 231

Estudantes que optaram pelo ensino remoto 145

Estudantes com acesso às MÍDIAS 337

Estudantes com acesso à INTERNET (Wi-fi) 267

Estudantes com acesso à INTERNET (Dados Móveis) 70

Estudantes sem acesso à INTERNET e MÍDIAS 39

Estudantes especiais com autorização dos pais e do 
profissional da saúde que realizarão atividades à distância

01

Estudantes que utilizarão o transporte escolar 45

Estudantes que tiveram membros da Família com Covid-19 56

Famílias que apresentam comorbidades 32

Casos de Covid-19 em Augustinópolis até a última atualização 1,342

Importante!
Dados extraídos de entrevista sobre o processo de reinício das aulas e 
implementação das medidas de prevenção da Covid-19, realizada com 
os responsáveis ou estudante de maior idade, feita no ato da renovação
e realização de matrículas 2021.

Casos de Covid-19 ativos em Augustinópolis até a última atualização 07
(Atualização em 04 de junho de 2021 - Fonte: Secretária Municipal de Saúde de Augustinópolis)

(Atualização em 25 de maio de 2021 - Fonte: Secretária Municipal de Saúde de Augustinópolis)
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Funcionários 63

DADOS GERAIS DOS SERVIDORES 2021

Servidores do grupo de risco 11

Servidores com comorbidades 05

Servidores que já estão imunizados 11

Servidores que já contraíram a COVID-19 12

Servidores de licença médica 0

Servidores aptos ao retorno presencial 52

Importante!
Dados extraídos dos relatórios oficiais do CEMVS sobre o processo de reinício 
das aulas e implementação das medidas de prevenção da Covid-19.
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DIAGNÓSTICO 
SITUACIONAL 

Estudantes matriculados 345

APROVEITAMENTO 
ESCOLAR 2020

Estudantes que não integralizaram a C.H até 06/02/2021 27

Estudantes alvo das ações intensificadas do Programa Busca Ativa 27

Estudantes que retornaram às atividades online após a Busca Ativa 26

Aprovação 319(92,5%)

Transferência 10 (2,9%)

Abandono 11 (3,2%)

Importante!
Dados extraídos dos relatórios de aproveitamento anual do CEMVS 
disponibilizado pelo Sistema de Gerenciamento Escolar –SGE, da Secretaria 
Estadual de Educação Juventude e Esportes.

Estudantes que não conseguiram desenvolver 
competências/habilidades cognitivas/socioemocionais

05 (1,4%)
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Conforme orientação da SEDUC o plano foi elaborado baseado na estratégia 

híbrida de ensino, metodologia que permite convergir as práticas pedagógicas da 

educação presencial e não presencial.  

· Adoção das metodologias ativas para oferta do ensino híbrido: sala de aula 

invertida, podcast, lives, mapa mental, ensino por rotação, webnário, gamificação;

· Serão utilizados recursos, métodos, estratégias e intervenções, tanto para o 

processo de ensino-aprendizagem, como para o sistema de avaliação a fim de trazer 

sentido para a nova prática escolar. 

· Reordenamento curricular com observância do que é possível ser trabalhado de 

modo on-line/remoto e o que deverá ser trabalhado exclusivamente de modo presencial;

Assim, para o retorno gradativo das aulas foram estabelecidas algumas 

organizações prévias:

Adoção de  modelos de ensino híbrido de acordo com cada etapa de retorno:

· Adaptações curriculares com foco em aprendizagens essenciais que assegurem 

as condições necessárias à promoção dos estudantes com qualidade e equidade;

METODOLOGIA DE 
TRABALHO PARA 
O ENSINO HÍBRIDO 

SALA DE AULA FÍSICA ENSINO ONLINE

1. 
MODELO DE 

ROTAÇÃO

1. 
MODELO

FLEX

1. 
MODELO

À LA CARTE

4. 
MODELO
VIRTUAL

ENRIQUECIDO

ENSINO HÍBRIDO

ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES

LABORATÓRIO ROTACIONAL

SALA DE AULA INVERTIDA

ROTAÇÃO INDIVIDUAL
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O ESQUEMA DE RETORNO GRADUAL 
DAS AULAS PRESENCIAS

Dessa maneira, o CEMVS apresenta um planejamento de retorno gradual em3 (três) 

etapas distintas durante o ano letivo de 2021.

O retorno para o ensino presencial se dará de modo gradativo, conforme estabelece o 

Decreto Governamental nº 6257  publicado em  14 de maio de 2021,   que dispõe no capítulo 

I art.1º a autorização, a partir de 17 de maio de 2021, da retomada gradual da oferta de 

atividades educacionais presenciais em estabelecimentos de ensino, públicos e/ou privados, 

de Educação Básica e Superior do Estado do Tocantins, que deverá considerar  a legislação 

municipal vigente, conforme a realidade pandêmica local.

1ª ETAPA DA RETOMADA: MODELO DE ROTAÇÃO:

03 maio a 18 de junho

Haverá a oferta somente de aulas on-line e material impresso;

As dúvidas serão sanadas através dos Plantões On e FREE;

Atividades são realizadas no AVA ou no Caderno do Estudante;

Alunos e Professores não frequentam a escola nesta etapa. 

2ª ETAPA DA RETOMADA: ENSINO HÍBRIDO FLEX

21 a 30 de Junho

- Biblioteca e Laboratórios estarão abertos à disposição dos estudantes para estudo e pesquisas;

- Os plantões de tira-dúvidas serão realizados de MODO PRESENCIAL no CEMVS;

- Os Professores estarão na escola disponíveis para orientar os estudantes referentes às atividades; 

- Os Plantões ON e FREE também serão mantidos;

- Haverá a oferta de aulas somente on-line via Google Meet e material impresso;

- A tividades são realizadas no AVA e impressas. 

- Alunos e Professores passam a frequentar a escola nesta etapa. 

ensino 
híbridoFlex

3ª - ETAPA DA RETOMADA - MODELO VIRTUAL 
ENRIQUECIDO COM PRESENCIAL

A partir de 02 de agosto
- T odos os ambientes do CEMVS estarão abertos normalmente de segunda a quinta-feira 

para receber os estudantes; 

- Os estudantes passam a frequentar a escola de segunda a quinta-feira, tendo aulas um 

período; 

- A s aulas acontecerão de MODO PRESENCIAL de segunda a quinta-feira;

- H averá escalonamento de turmas para evitar aglomerações, alguns estudantes terão aulas 

pela manhã e outros à tarde;

- Os Plantões ON e FREE também serão mantidos, porém sem horários pré-definidos; 

- Os estudantes terão 3h20min de aulas diárias, sendo cinco aulas de 40 minutos de segunda a 

quinta-feira, atividades são realizadas no AVA e impressas no contraturno. 
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1ª ETAPA DA RETOMADA: 
MODELO DE ROTAÇÃO

Será adotado para um curto período de aulas, que compreenderá: de 03 de maio a 18 

de junho.  Nesse modelo, os estudantes realizarão atividades diversificadas sob a orientação 

ou não do (a) docente, utilizando as tecnologias e os meios digitais em pelo menos um dos 

momentos de aprendizagem. Dentro do modelo de rotação, o CEMVS optou por trabalhar a  

metodologia ativa “SALA DE AULA INVERTIDA” onde os 

estudantes terão acesso prévio aos conteúdos que 

serão ministrados nas vídeoaulas (aulas síncronas), 

fazendo leitura, assistindo  vídeos e fazendo 

anotações de suas dúvidas para que posteriormente  

possam ser  sanadas coletivamente na sala de aula 

virtual, momento em que o professor fará um 

aprofundamento dos conteúdos estudados de 

forma individualizada pelos estudantes.  As aulas de 

interação ocorrerão de segunda a sexta-feira, no 

período matutino, sempre com transmissão ao vivo 

por meio da plataforma Google Meet. 

Durante este período, os estudantes terão à 

disposição duas modalidades de Plantões Tira-

Dúvidas: Plantões ON/FREE para tirar suas dúvidas. O 

período vespertino fica reservado para realização das atividades (no AVA para alunos com 

acesso à internet ou impressas no Caderno do Estudante para aqueles que não possuem 

acesso à rede) portanto, para tirar suas dúvidas o estudante poderá acionar os Professores 

somente no período vespertino, das 13h30 às 17h, fazendo uso dos canais de comunicação 

disponibilizados pelo CEMVS, seguindo a seguinte recomendação:

SALA DE AULA
INVERTIDA

Alunos com internet farão uso: 

CHAT NO PORTAL www.cemvs.com.br

@cemvs

(63) 3456-15230800 123 4900

Estudantes sem acesso à rede: 

Poderão realizar ligação telefônica 
gratuita através da central de atendimento

0800 123 4900

Importante!
Nesta etapa do PRAP (Plano de Retomada às Aulas Presencias) não haverá atendimento 

presencial para o estudante. A presença do estudante na escola, somente para retirada do 

Caderno do Estudante (Roteiros de Estudos). Todo o atendimento ao estudante será de forma 

remota (on-line ou por meio de ligação) através da Central de Atendimento CEMVS.
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2ª ETAPA DA RETOMADA

Este modelo de ensino será adotado para o período de 21 a 30 de junho, e servirá como 

um preparo para essa retomada do ensino presencial.  No modelo ensino Híbrido Flex, o ritmo 

de cada estudante é personalizado com ênfase no ensino on-line/remoto, ou seja, será 

ofertado pela equipe escolar uma gama de materiais de estudo aos estudantes no AVA e em 

versão impressa; e o aluno irá avançar nos estudos de acordo com o seu ritmo de 

aprendizagem, fazendo a gestão do seu tempo e tendo total controle dos seus estudos, 

desenvolvendo a autonomia e protagonismo. Os ambientes da escola, como Laboratório de 

Informática, Biblioteca, CineCemvs, Auditório e salas de aulas ficarão disponíveis aos 

estudantes para momentos individuais ou em grupo mediante a agendamento. 

Neste cenário, os professores (a) que não são do grupo de risco ficarão à disposição no 

prédio do CEMVS para esclarecer dúvidas e direcionar para atividades de modo presencial: 

ensino 
híbridoFlex

PLANTÃO
Presencial

A partir das necessidades do estudante, os  professores oferecerão apoio presencial ao 

longo das atividades, ensino em pequenos grupos e tutoria individual. Para esse atendimento 

nos Plantões Presencias, o estudante deverá agendar previamente, pois o professor poderá 

atender neste primeiro momento, apenas 5 alunos por vez, então, será necessário 

agendamento prévio para não causar aglomerações. Os plantões presenciais ocorrerão 

sempre no período vespertino, devido acontecer a oferta das vídeoaulas (síncronas) durante o 

período da manhã de segunda a sexta-feira via Google Meet.

Importante!
O fato ter Plantões Tira-Dúvidas Presencial, não eliminará o atendimento dos Plantões 

On-Line e Plantão FREE durante este período da 2ª Etapa de execução do Plano.

Nesta etapa do PRAP (Plano de Retomada Aulas Presenciais) além do estudante poder 

vir até o CEMVS para retirada do Caderno do Estudante (Roteiros de Estudos), poderá solicitar  

atendimento presencial por meio de agendamento prévio. Neste caso, após agendado, o 

estudante poderá vir ao CEMVS para ser atendido nos Plantões Presenciais ou utilizar os 

ambientes da Instituição (Biblioteca, Laboratórios entre outros) para estudo individual ou em 

grupos de até 5 estudantes. Todavia, o atendimento on-line ou por meio de ligação através da 

Central de Atendimento CEMVS seguirão normalmente. 
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3ª - ETAPA DA RETOMADA
 - MODELO VIRTUAL 
ENRIQUECIDO COM PRESENCIAL

Vale ressaltar, que neste modelo de ensino não haverá mais a oferta de vídeoaulas 

Síncronas diariamente (segunda a sexta-feira) via Google Meet, visto que os professores estarão 

na escola para ministrar aulas. Exceção apenas para os professores que são do grupo de risco 

e não poderão vir até a escola, estes irão ministrar as suas aulas via Google Meet e a escola 

disponibilizará Wi-Fi para que os estudantes possam conectar a rede e ter acesso às 

vídeoaulas. 

Este modelo de ensino híbrido VIRTUAL 

ENRIQUECIDO COM ENSINO PRESENCIAL iniciará a 

partir de 02 de agosto e se estenderá até o 

momento que for seguro e esteja autorizado a 

retorno de todos os estudantes e servidores à 

Unidade Escolar para volta da rotina comum antes 

da pandemia. 

Então, nesse cenário de aulas presenciais e 

virtuais (síncronas e assíncronas) previstas no modelo 

virtual enriquecido, os estudantes terão que 

comparecer à escola em regime presencial, de 

forma escalonada, quatro vezes na semana, tendo 

sessões de aprendizagem obrigatórias (aulas 

presenciais) de apenas 3 horas e 20 minutos diárias com o professor, sendo cinco aulas de 40 

minutos de segunda a quinta-feira. No contraturno, o estudante fica completamente livre para 

complementar sua rotina diária de estudos on-line, de onde preferir, podendo até agendar 

ambientes do CEMVS para continuar seu plano de estudo individual. 

Importante!
Os estudantes que optarem pelo ensino remoto, neste cenário de retorno das aulas 

presencias no modelo Ensino Virtual Enriquecido com o Presencial, não mais contarão com 
vídeoaulas diárias via Google Meet, terão acesso apenas às aulas assíncronas no AVA, no App 
CEMVS PLAY e no CEMVS TV, o canal oficial do Colégio no You Tube. E, os estudantes que não 
tiverem acesso à rede de internet, serão assistidos apenas com o material impresso, por meio 
do Caderno do Estudante, estes, terão a disposição para sanar suas dúvidas, o Plantão FREE 
por meio da Central de Atendimento CEMVS 0800 123 4900. 
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      Outras metodologias que estarão à disposição dos estudantes serão os eventos 

online, as ferramentas de análise e previsão (pesquisas online e outros), os novos canais de 

comunicação institucional que integram a CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CEMVS: Ligação 

grátis 0800 123 4900; Portal CEMVS: www.cemvs.com.br;App: Classapp CEMVS; Redes Sociais: 

whatsapp:0800 123 4900, Facebook:@TOCEMVS, Instagram: @cemvs.oficial; Twitter: 

@cemvs_oficial e Canal no You Tube: CEMVSTV. 

No geral, as aulas acontecerão de segunda a quinta-feira; às sextas-feiras e sábados, o 

prédio passará por desinfecção para garantir que o coronavírus não se propague no ambiente 

escolar. As aulas referentes à sexta e sábado serão remotas (atividades on-line ou impressas) 

para todos os estudantes. Por isso, o NOVO MODELO DE ENSINO adotado pelo CEMVS será o 

HÍBRIDO, devido o aluno ser atendido na modalidade presencial e à distância, fazendo uso de 

tecnologias diversas.  

Nos três modelos de ensino híbridos adotados serão utilizadas estratégias 

metodológicas para atender às necessidades educacionais dos estudantes de acordo com 

suas possibilidades. Aos alunos que não tiverem condições de retornar às aulas presencias por 

apresentarem comorbidades ou serem do grupo de risco, terão à disposição:  Caderno de  

Estudante e mídias digitais fornecidos pelo CEMVS para serem retiradas pelo aluno em 

pendrive, possibilitando assistir às videoaulas em sua TV/Computador (estudantes sem acesso à 

internet); já os estudantes que tiverem acesso à rede receberão os roteiros de estudo em 

formato digital e vídeoaulas assíncronas através do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), 

App CEMVS Play e CEMVS TV (Canal no You Tube). 

Para a proposta de vídeoaulas que serão disponibilizadas no CEMVS TV / AVA, App CEMVS 

Play, serão  aulas gravadas em regime mensal pelos professores levando em conta o 

cronograma de aulas e atividades previstas no Caderno de Atividades do Estudante. Desse 

modo, o estudante poderá assistir e assim poderá revisar os conteúdos ministrados, sempre 

que considerar necessário.

PROPOSTA DE ATENDIMENTO 
AO CURRÍCULO

 O CEMVS integra o programa Escola Jovem em Ação, programa este que, até o 

advento da pandemia, oferecia aos estudantes o ensino na modalidade integral, com carga 

horaria de 9 aulas diárias, de 50 minutos cada.

Diante o contexto pandêmico atual, considerando-se a necessidade incontestável de 

prevenção e proteção à saúde dos estudantes e servidores diretamente envolvidos na prática 

educativa, e ainda, mediante a vigência do decreto estadual nº 257/21 de retorno às aulas 

presenciais, esta instituição de ensino propõe uma nova roupagem de atendimento ao 

currículo, visando o cumprimento dos protocolos de saúde e segurança estabelecidos pela 

SEDUC/TO. Assim, em conformidade ao decreto municipal vigente, o ensino a ser ofertado pelo 

CEMVS na retomada às aulas presenciais no contexto de pandemia se dará de forma 

facultativa, cabendo ao responsável e ao estudante maior de idade, optarem pelo retorno ou 

não às aulas presenciais.

Neste novo cenário de aulas híbridas previstas para o ano letivo de 2021, a proposta de 

calendário padrão da SEDUC/TO comporta 164 dias letivos, sendo 38 dias no primeiro bimestre, 

38 dias no segundo, 44 dias no terceiro e 44 no quarto bimestre, distribuídos em 12 aulas diárias 

a fim de cumprir a carga horária anual de 1800h. 
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Desse modo, os estudantes terão aulas no formato on-line/remoto com material 
impresso, com atividades orientadas à distância pelos professores, terão encontros quinzenais 
presencias, para apresentação das propostas de atividades que lhes foram direcionadas. Vale 
ressaltar que ao direcionarem atividades aos estudantes, os professores adotarão as 
metodologias ativas, principalmente “Sala Invertida e Rotação por Estações” para melhor 
aplicabilidade do modelo. Além disso, os professores farão acompanhamento presencial em 
plantões tira-dúvidas, assim como farão acompanhamentos intermediados pelas mídias ON e 
FREE, no contra turno de estudos presenciais do aluno.

Durante a 1ª e 2ª e segunda etapa do plano de retomada que compreende o período 
de 03 a 28 de maio, o atendimento ao currículo se dará da seguinte forma: os estudantes terão 
uma vídeoaula semanal de cada disciplina, (exceção Português e Matemática que serão 
duas) via plataforma Google Meet durante o período matutino, sendo quatro aulas de 50 
minutos todos os dias, de segunda a sexta-feira; também terão  um intervalo de 15 minutos. 
Neste caso, as aulas irão iniciar às 8h e findar às 11h40. No período vespertino os estudantes 
deverão realizar atividades no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem - caso tenha acesso á 
internet, e os estudantes sem acesso à internet realizarão atividades contidas no Caderno do 
Estudante que receberão impresso. 

Em síntese, os estudantes terão que cumprir on-line ou impresso, estudo e atividades 
correspondentes a carga horária diária de 12 hora-aulas, sendo que, 3h40min já são 
cumpridas através das vídeoaulas via Google Meet.  Além disso, durante o período que 
compreende as duas primeiras etapas do Plano de Retomada das Aulas Presencias, os 
estudantes terão à disposição os Plantões ON e FREE para sanarem suas dúvidas pertinentes os 
conteúdos contidos no Caderno do Estudante (Roteiro de Estudos). 

Para a 3ª etapa do plano de retomada, o CEMVS propõe uma organização com uma 
jornada de 3h20min de aulas presenciais diárias, distribuídas em 5 aulas de 40 minutos cada. 
Entretanto, assim como nas 1ª e 2ª etapas do PRAP, o restante da C.H diária dos componentes 
curriculares deverão cumpridas com aulas on-line /roteiros de estudo impressos e atividades 
sob orientação dos docentes. Alguns componentes curriculares não serão contemplados na 
rotina de aulas presencias e serão trabalhados no formato on-line/remoto com material 
impresso em virtude do curto tempo de hora-aula presencial que os estudantes terão na 
escola (3h20min, de segunda a quinta-feira). 

DISCIPLINAS COM AULAS PRESENCIAIS DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
HISTÓRIA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA SOCIOLOGIA

GEOGRAFIA LÍNGUA PORTUGUESA P. EXP. MATEMÁTICA FILOSOFIA 

INGLÊS

PROJETO DE VIDA/
PÓS-MEDIO

P. EXP. QUÍMICA

EDUCAÇÃO FÍSICA

REDAÇÃO

ARTE

QUÍMICA

BIOLOGIA

P. EXP. BIOLOGIA

FÍSICA

P. EXP. FÍSICA

DISCIPLINAS ELETIVAS

DISCIPLINAS COM AULAS ON-LINE /REMOTAS DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA

ESTUDO ORIENTADO
As aulas de Estudo Orientado deverão ocorrer semanalmente seguindo as orientações 
contidas no Guia de Orientações Pedagógicas para o 1º Semestre de 2021. 

AVALIAÇÃO SEMANAL
As avaliações semanais deverão ocorrer toda semana sendo realizada 
pelos estudantes no AVA. 
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E para um atendimento mais efetivo aos discentes, como garantia de cumprimento do 
currículo escolar, comporá ainda à carga horária dos professores, orientações por outros meio 
midiáticos (AVA, Classapp e demais Canais de Atendimento da Central CEMVS) aos estudantes 
do grupo de risco ou que por outros motivos justificados não puderem retornar ao ensino 
presencial. Dessa forma, o CEMVS traz no bojo da sua proposta de retomada às aulas 
presenciais, uma abordagem completa de ensino híbrido, capaz de suprir à demanda de 
atendimento curricular prevista para o ano letivo de 2021.

Assim, visando ainda o cumprimento do currículo escolar, o modelo de ensino híbrido a 
ser oferecido pelo CEMVS na retomada às aulas presenciais no contexto de pandemia atual, 
engloba também outras atividades não presenciais a serem disponibilizadas nas plataformas 
digitais: AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, App CEMVS Play e  no canal da instituição no 
You Tube: CEMVSTV, no qual serão dispostas aulas previamente gravadas. 

NOVA ROTINA ESCOLAR

- As aulas acontecerão on-line com transmissão ao vivo através do app Google Meet. 

- Período vespertino destinado à realização de exercícios no AVA/Caderno do Estudante 
e participação nos Plantões ON/FREE. 

- Inicio e término das VIDEOAULAS: 8h às 11h40, de segunda a sexta-feira. 

1ª Etapa (03 de maio a 18 de junho) 

Importante!
Durante este período não haverá atendimento presencial ao estudante no CEMVS, a 

presença do estudante ou responsável no CEMVS será apenas a retirada dos roteiros para 

aqueles estudantes sem acesso à internet e que receberão material impresso, ou solicitação 

de serviços na secretaria, os quais poderão ser solicitados previamente através da central de 

atendimento CEMVS. 

2ª Etapa (21 a 30 de junho)

HORÁRIO DAS AULAS: 

- Início e término das VIDEOAULAS: 8h às 11h40, de segunda a sexta-feira. (4 aulas de 45 

minutos e um intervalo de 15minutos)

- As aulas acontecerão on-line com transmissão ao vivo através do app Google Meet. 

- Período vespertino fica destinado à realização de exercícios no AVA/Caderno do 

Estudante e participação nos Plantões ON/FREE. 

Importante!
Durante este período haverá atendimento presencial ao estudante no CEMVS. A 

presença do discente ou responsável no CEMVS acontecerá para retirada dos roteiros para 

aqueles estudantes sem acesso à internet e que receberão material impresso; para 

atendimento nos Plantões Presenciais com os professores; para atendimentos ou solicitação 

de serviços na secretaria, os quais poderão ser solicitados previamente através da central de 

atendimento CEMVS.
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3ª Etapa (a partir de 02 de agosto)

- No período matutino as aulas presenciais iniciarão às 7h20 e finalizarão às 11h20.

- No turno vespertino as aulas presenciais iniciarão às 13h20 e finalizarão às 17h20.

- Cada turma terá 3h20 diárias de aulas. 

Importante!
Nessa etapa será permitida a presença daqueles estudantes que optaram pelo ensino 

híbrido (presencial e on-line) em regime de escalonamento. 

Esquema de Entrada dos Estudantes: 
Grupo Matutino(50% dos Estudantes que optaram pelo modelo híbrido)

- Estudantes da 1ª série: Entrada às 7h20 saída às 10h40

- Estudantes da 2ª série: Entrada às 7h40 saída às 11h00

- Estudantes da 3ª série: Entrada às 8h saída às 11h20

Grupo Vespertino (50% dos Estudantes que optaram pelo modelo híbrido)

- Estudantes da 1ª série: Entrada às 13h20 saída às 16h40

- Estudantes da 2ª série: Entrada às 13h40 saída às 17h00

- Estudantes da 3ª série: Entrada às 14h saída às 17h20

Importante!

Para entrada dos estudantes ao ambiente escolar, será adotado uma escala com 

diferença de 20 minutos de um grupo de estudantes para outro.

Não haverá intervalo, os estudantes terão apenas um momento para o lanche, o qual 

será servido no refeitório seguindo uma escala especial, sendo das 8h50 às 9h20, para o 

período matutino, e das 14h50 às 15h20, para o período vespertino, seguindo todos os 

protocolos de biossegurança.

Orientação à respeito das entradas 
A partir de agora o CEMVS terá duas entradas com o objetivo de evitar o fluxo 
de pessoas apenas no portão principal.

PORTARIA 01:
Rua Central, em frente à Praça Ary Valadão 
ficará destinada aos estudantes e servidores 
que residem nas determinadas regiões: 
Centro, Setor do antigo Aeroporto, Setor Cespe,  
Bairro Santa Rita, Bairro São José, Portal do Lago, 
Vila Vitória, Jardim Primavera, Setor Mercado e 
Bairro Boa Vista.

PORTARIA 02:
Rua Dom Pedro I,  em frente à Caixa 
Econômica  ficará destinada aos estudantes e 
servidores que residem nas determinadas 
regiões: 3 Poderes, Novo Horizonte, Portal do 
Sol, Bairro São Pedro, Loteamento do Celso, Alto 
Bonito, Loteamento da Teresinha e Estudantes 
que utilizam o transporte escolar. 
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TABELA DE ESCALONAMENTO DOS ESTUDANTES

Turmas Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado

13.01
Mat.

Vesp.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

13.02
Mat.

Vesp.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

13.03
Mat.

Vesp.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

13.04
Mat.

Vesp.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

23.02
Mat.

Vesp.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

33.01
Mat.

Vesp.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

14.01
Mat.

Vesp.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

23.03
Mat.

Vesp.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

33.02
Mat.

Vesp.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

23.01
Mat.

Vesp.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

23.04
Mat.

Vesp.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

33.03
Mat.

Vesp.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

33.04
Mat.

Vesp.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Alunos da chamada 
do nº 1 ao nº 15.

Alunos da chamada 
do nº 16 ao nº 30.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.

Aula no AVA 
Desinfecção 
do Prédio.
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COMUNICAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE

Somente procurar a escola em casos que requeiram extrema necessidade de 
entendimento presencial. 

Sugerimos que os estudantes, famílias e comunidade externa, procurem atendimento 
pelos canais de comunicação oficiais disponíveis através da CENTRAL DE ATENDIMENTO do 
CEMVS.

Comunicação Interna: 
1ª opção: Classapp CEMVS 
 2ª opção: Ligações: 0800 123 4900

Comunicação Externa: 
WhatsApp: 0800 123 4900  |  Ligações: 0800 123 4900
Chat de atendimento: www.cemvs.com.br
Chat de atendimento: Facebook; @TOCEMVS 
Instagram: @cemvs.oficial / Telegram: CEMVSbot

LOTAÇÃO DOS SERVIDORES
- Em virtude no novo cenário escolar, será necessária uma nova reordenação dos 

servidores para atender à nova demanda;
- Os servidores da limpeza terão jornada de 8 horas diárias, em regime de escala em 

virtude da ampla necessidade de higienização dos ambientes escolar;
- Os servidores do quadro administrativo: Ivonildes Ferreira de Jesus e Maria do Carmo 

Santana de Sousa irão realizar trabalho remoto devido serem do grupo de risco. O Guarda 
noturno, o servidor Francisco da Luz Oliveira da Silva tem mais de 60 anos, todavia, como 
trabalha em regime plantonista sem contato com a comunidade escolar, cumprirá sua rotina 
normalmente. 

- Os dois Porteiros farão jornada de 8 horas diárias em virtude de haver duas entradas 
para o prédio escolar;

- Os professores: Jorge Luís de Paiva Alves, Francisca Rocha dos Santos Silva, Claudia 
Ricelle Santana de Almeida e Shirley Alves de Azevedo são do grupo de risco e deverão 
ministrar aulas em regime remoto. (Google Meet – AVA – Impresso);

- A cantina funcionará durante os períodos vespertino e matutino, portanto, as 
manipuladoras de alimento deverão também ter rotinas diárias de 8 horas em regime de 
escala; 

- A Equipe Docente terá uma lotação especial para contemplar as aulas presencias e 
dar suporte on-line aos estudantes;

- Os servidores do quadro pedagógico: Bernadete Maria Mendonça Sales, Amildo José 
de Souza, Raimundo Pereira Neto, Celso Manoel Risuenho de Morais e Faely da Silva Ferreira 
pertencem ao grupo de risco e deverão cumprir suas funções em regime remoto. 
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ESCALAS DE TRABALHO 
1ª e 2ª ETAPAS DO PLANO DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS: MODELO DE ROTAÇÃO– MODELO FLEX

Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Mat.

Vesp.

Victor Ribeiro 7h20 às 
11h20

13h20 às 
17h20

DIREÇÃO

Victor Ribeiro 

Victor Ribeiro 

Victor Ribeiro 

Victor Ribeiro 

Victor Ribeiro 

Victor Ribeiro 

Victor Ribeiro 

Victor Ribeiro 

Victor Ribeiro 

Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Mat.

Vesp.

Maria Roberta
Kátia Guimarães 7h20 às 

13h20

14h20 às 
20h20

SECRETARIA

Maria Roberta
Kátia Guimarães 

Maria Roberta
Kátia Guimarães 

Maria Roberta
Kátia Guimarães 

Maria Roberta
Kátia Guimarães 

Duscilene Guimarães
Ronaldo de Sá

Duscilene Guimarães
Ronaldo de Sá

Duscilene Guimarães
Ronaldo de Sá

Duscilene Guimarães
Ronaldo de Sá

Duscilene Guimarães
Ronaldo de Sá

Importante!

A Equipe de Secretaria trabalhará em regime de 6 horas corridas, 

de segunda a quinta-feira conforme o Decreto nº 6.257 publicado dia 14 

de maio de 2021. Entre a troca e equipe de atendimento terá o prazo de 

1h para higienização da sala.

Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Mat.

Vesp.

Silvânia Maria 7h40 às 
11h40

14h30 às 
18h30

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Cleide Franco
Maria Edinalva

Silvânia Maria Silvânia Maria Silvânia Maria Silvânia Maria 

Cleide Franco
Maria Edinalva

Cleide Franco
Maria Edinalva

Cleide Franco
Maria Edinalva

Cleide Franco
Maria Edinalva

Importante!
A Coordenação Pedagógica, no período matutino cumprir a rotina em regime remoto 

acompanhando as salas virtuais no Google Meet. Coordenadora Cleide Franco: Turma de 1ª Série; 
Coordenadora Maria Edinalva Turma de 2ª Série; Coordenadora Maria Silvânia: Turmas de 3ª Série. 

No período vespertino as CP's estarão no prédio do CEMVS para cumprir 4h de trabalho 
realizando atividades que somente são possíveis de serem realizadas no prédio escolar. 

Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Mat.

Vesp.

Wanda Maria 7h20 às 
13h20

13h00
às 19h00

COORDENAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO 

Wanda Maria 

Wanda Maria 

Wanda Maria 

Wanda Maria 

Importante!
O servidor Celso Manoel Risuenho de Morais, trabalha no setor financeiro e responde pela 

merenda escolar, por ser do grupo de risco e trabalhará em regime remoto nas etapas 1 e 2 do 
plano. Na 3ª Etapa deverá ser feita alteração na lotação do servidor em virtude de haver 
necessidade de acompanhamento, recebimento de mercadorias e manipulação de alimentos 
dentro do ambiente escolar.
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Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Mat.

Vesp.

Erisvaldo Barros7h20 às 
13h20

14h20 às 
19h20

COORDENAÇÃO DE ÁREA

Edenir Rocha 
Paulo Franca

Importante!
A Professora Coordenadora de Área de Linguagens Shirley Alves de Azevedo pertence ao 

grupo de risco, não poderá vir à escola. Os demais coordenadores de área cumprirão jornada 
híbrida, parte da jornada de trabalho será cumprida de forma remota e a outra parte presencial (6h 
corridas).

Erisvaldo Barros Erisvaldo Barros

Edenir Rocha 
Paulo Franca

Edenir Rocha 
Paulo Franca

Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Mat.

Vesp.

A Orientadora Educacional Faely da Silva Ferreira pertence ao grupo de risco, não poderá vir à escola. 
Cumprirá sua jornada em regime remoto.8h30 às 

11h30

14h30 às 
17h30

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

A Orientadora Educacional Faely da Silva Ferreira pertence ao grupo de risco, não poderá vir à escola. 
Cumprirá sua jornada em regime remoto.

Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Mat.

Vesp.

O servidor Amildo José de Sousa pertence ao grupo de risco, não poderá vir à escola. 
Cumprirá sua jornada em regime remoto no período matutino.7h00 às 

13h00

13h00 às 
19h00

BIBLIOTECA 

A servidora Bernadete Maria Mendonça Sales pertence ao grupo de risco, não poderá vir à escola. 
Cumprirá sua jornada em regime remoto no período vespertino.

Importante!
A os servidores da Orientação Educacional e Biblioteca trabalharão em regime de 6 horas 

corridas, de segunda a quinta-feira conforme o Decreto nº 6.257 publicado dia 14 de maio de 
2021.

Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Mat.

Vesp.

8h às 
11h40

14h às 
17h40

EQUIPE DOCENTE

Aulas: 
Google Meet

Disponível para 
Plantões ON/FREE

Aulas: 
Google Meet

Disponível para 
Plantões ON/FREE

Aulas: 
Google Meet

Disponível para 
Plantões ON/FREE

Aulas: 
Google Meet

Disponível para 
Plantões ON/FREE

Aulas: 
Google Meet

Disponível para 
Plantões ON/FREE

Importante!
Os professores terão um horário de aulas especial para oferta semanal via Google Meet. 

Cada turma terá uma aula semanal de cada componente curricular (exceção de português e 
matemática que terão duas aulas semanais) via Google Meet. O período da tarde fica destinado 
ao atendimento aos Plantões ON/FREE.  Nesta organização especial, o professor tem horas 
destinadas ao Planejamento semanal, ministração das aulas no Google Meet, atendimento aos 
plantões ON/FREE no período vespertino e gravação de mídias para as plataformas do CEMVS. 
Asseguramos que os Professores neste formato, não trabalharão além das 28 aulas semanais, das 
8h de planejamento e 8h de livre docência.  Os entendimentos aos plantões e gravação de mídia 
estão contemplados dentro das 28 aulas semanais.  
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PROFESSOR INSPETOR DE PÁTIO

Importante!
O servidor Luís Ferreira de Almeida Filho pertence ao grupo de risco e não poderá 

comparecer à escola. Deverá ficar à disposição da Instituição cumprindo atividade em regime 
remoto. 

A servidora Edna Rúbia cumprirá a rotina de 6 horas corridas na unidade escolar apoiando a 
Coordenação Pedagógica. 

Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira

Mat.

Vesp.

7h30 às
 11h30

12h30 às
18h30

Edna Rúbia Edna Rúbia Edna Rúbia Edna Rúbia

Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Regina Célia, Euzineide Rodrigues, RaimundaMecias, Poliana Alves, Maria LúciaMat.
6h às 12h

Vesp.
12h às 18h

EQUIPE DE LIMPEZA / CANTINA

Maria Almiter, Maria Luiza, Márcia Lopes, Josely Miranda

Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Isaque FerreiraMat.
6h às 12h

Vesp.
12h às 18h

PORTARIA

Antônio Carlos

Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Mat.
6h às 12h

Vesp.
12h às 18h

RECEPÇÃO 

Aldeniza Oliveira

Deuzamar Aguiar
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ESCALAS DE TRABALHO 
3ª ETAPADO PLANO DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS: MODELO VIRTUAL ENRIQUECIDO COM O PRESENCIAL

Importante!
Durante este período os servidores do quadro administrativos e equipe pedagógica cumprirão 

suas rotinas de 8h de trabalho diárias em regime de escala com exceção dos servidores da secretaria, 
pois o ambiente de trabalho é pequeno e impossibilita, considera-se aglomeração. 

Os servidores do CEMVS terão escala de entrada especial a fim de evitar grande fluxo no mesmo 
horário.

Os professores terão uma distribuição de carga horária e um horário de aulas especiais que 
comtemple pelo menos uma aula semanal de cada componente curricular em cada turma. Algumas 
disciplinas serão cumpridas on-line/remota, com encontros quinzenais previamente agendados com os 
professores na escola. Sexta-feira e sábado não haverá aulas devido o ambiente escolar passar por 
desinfecção. Todavia, os professores deverão encaminhar atividades através do AVA ou impressas para 
que o estudante cumpra de forma remota. 

Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira

Mat.

Vesp.

Victor Ribeiro 7h10 às 
11h10

13h10 às 
17h10

DIREÇÃO

Victor Ribeiro 

Victor Ribeiro 

Victor Ribeiro 

Victor Ribeiro 

Victor Ribeiro 

Victor Ribeiro 

Victor Ribeiro 

Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira

Mat.

Vesp.

Maria Roberta
Kátia Guimarães 7h10 às 

11h10

13h10 às 
17h10

SECRETARIA

Maria Roberta
Kátia Guimarães 

Maria Roberta
Kátia Guimarães 

Maria Roberta
Kátia Guimarães 

Duscilene Guimarães
Ronaldo de Sá

Duscilene Guimarães
Ronaldo de Sá

Duscilene Guimarães
Ronaldo de Sá

Duscilene Guimarães
Ronaldo de Sá

Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira

Mat.

Vesp.

7h10 às 
11h10

13h10 às 
17h10

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira

Mat.

Vesp.

Edna Rúbia7h30 às 
11h30

13h30 às 
17h30

PROFESSOR INSPETOR DE PÁTIO

Silvânia Maria 
 Cleide Franco

Silvânia Maria 
 Cleide Franco

Silvânia Maria 
 Cleide Franco

Silvânia Maria 
 Cleide Franco

Silvânia Maria 
 Cleide Franco

Silvânia Maria 
 Cleide Franco

Silvânia Maria 
 Cleide Franco

Silvânia Maria 
 Cleide Franco

Edna Rúbia

Edna Rúbia

Edna Rúbia

Edna Rúbia

Edna Rúbia

Edna Rúbia

Edna Rúbia

Importante!
O servidor Luís Ferreira de Almeida Filho pertence ao grupo de risco e não poderá comparecer à 

escola. Deverá ficar à disposição da Instituição cumprindo atividade em regime remoto. Porém, para a 
função de PI, cargo destinado a um servidor do sexo masculino, será necessário lotar outro servidor para 
ocupar a função e não sobrecarregar a PI Edna Rúbia.
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Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira

Mat.

Vesp.

7h30 às 
11h30

13h30 às 
17h30

COORDENAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO 

Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira

Erisvaldo Barros
Edenir Rocha 
Paulo Franca

Mat.
7h10 às 
11h10

COORDENAÇÃO DE ÁREA

Wanda Maria 

Importante!
A Professora Coordenadora de Área de Linguagens Shirley Alves de Azevedo pertence ao grupo 

de risco, não poderá vir à escola. Os demais coordenadores de área cumprirão jornada presencial de 
8hs de trabalho. 

Wanda Maria 

Wanda Maria 

Wanda Maria 

Wanda Maria 

Wanda Maria 

Wanda Maria 

Wanda Maria 

Erisvaldo Barros
Edenir Rocha 
Paulo Franca

Erisvaldo Barros
Edenir Rocha 
Paulo Franca

Erisvaldo Barros
Edenir Rocha 
Paulo Franca

Erisvaldo Barros
Edenir Rocha 
Paulo Franca

Vesp.
13h10 às 

17h10

Erisvaldo Barros
Edenir Rocha 
Paulo Franca

Erisvaldo Barros
Edenir Rocha 
Paulo Franca

Erisvaldo Barros
Edenir Rocha 
Paulo Franca

Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira

Mat.

Vesp.

7h20 às 
11h20

13h20 às 
17h20

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira

O servidor Amildo José de Sousa pertence ao grupo de risco, não poderá vir à escola. Cumprirá sua jornada 
em regime remoto no período matutino.

Mat.
7h10 às 
11h10

BIBLIOTECA

A Orientadora Educacional Faely da Silva Ferreira pertence ao grupo de risco, não poderá vir à escola. 
Cumprirá sua jornada em regime remoto.

Vesp.
13h10 às 

17h10

A Orientadora Educacional Faely da Silva Ferreira pertence ao grupo de risco, não poderá vir à escola. 
Cumprirá sua jornada em regime remoto.

A servidora Bernadete Maria Mendonça Sales pertence ao grupo de risco, não poderá vir à escola. Cumprirá
sua jornada em regime remoto no período vespertino.

Turno Segunda –feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira

Mat.

Vesp.

7h20 às 
11h20

13h20 às 
17h20

EQUIPE DOCENTE

Aulas Presenciais

Aulas Presenciais

Aulas Presenciais

Aulas Presenciais

Aulas Presenciais

Aulas Presenciais

Aulas Presenciais

Aulas Presenciais

Importante!
Os professores terão uma distribuição de carga horária e um horário de aulas especiais que 

comtemple pelo menos uma aula semanal de cada componente curricular em cada turma. Algumas 
disciplinas serão cumpridas on-line/remota, com encontros quinzenais previamente agendados com os 
professores na escola. Sexta-feira e sábado não haverá aulas devido o ambiente escolar passar por 
desinfecção. Todavia, os professores deverão encaminhar atividades através do AVA ou impressas para 
que o estudante cumpra de forma remota. 

Nesta organização especial, o professor tem horas destinadas ao Planejamento semanal, 
ministração das aulas presenciais, atendimento aos plantões ON/FREE e gravação de mídias para as 
plataformas do CEMVS. Asseguramos que os Professores neste formato, não trabalharão além das 28 
aulas semanais, das 8h de planejamento e 8h de livre docência.  Os entendimentos aos plantões e 
gravação de mídia estão contemplados dentro das 28 aulas semanais.  
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ESCALA PARA EQUIPE DE COLABORADORES: 
PORTEIROS, AUXILIARES DE SERVIÇOS GERIAS E MANIPULADORAS DE ALIMENTOS.

LIMPEZA DAS SALAS DE AULAS, LABORATÓRIOS E DEMAIS ÁREAS DE CONVIVÊNCIA

NOME ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA
Regina Célia 7.00 11.00 13.00 17.00

Aldeniza Oliveira 7.00 11.00 14.00 18.00

Maria Lúcia 

Elza Rodrigues 7.00 11.00 14.00 18.00

7.00 11.00 14.00 18.00

Maria Almiter 8.00 12.00 14.00 18.00

PORTARIA

NOME ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA
Antônio Carlos 7.00 11.00 13.00 17.00

Isaque Ferreira 7.00 11.00 13.00 17.00

LIMPEZA E ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO (Prédio Administrativo)

NOME ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA
Poliana Alves 7.00 11.00 13.00 17.00

Raimunda Mecias 7.00 11.00 14.00 18.00

LIMPEZA E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS NA CANTINA

NOME ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA
Marcia Lopes 7.00 11.00 13.00 17.00

Josely Miranda 7.00 11.00 13.00 17.00

Maria Luiza 7.00 11.00 13.00 17.00

Deuzamar Aguiar 7.00 11.00 13.00 17.00
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Muito Importante! 
QUEM PODERÁ VIR À ESCOLA:
- Pessoas que não pertencem aos grupos de risco;
- Pessoas que não tiveram contato com alguém infectado nos últimos sete dias;
- Pessoas que não apresentem febre ou qualquer sintoma da covid-19;
- Se tiver sido infectado há mais de 14 dias, mas já foi considerado apto pelo seu médico.

QUEM NÃO PODERÁ VIR À ESCOLA:

- Diabetes mellitus (tipo 1 e 2);

- Transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea;

- Obesos com imc maior que 30, em especial maior que 40;

- Doença renal crônica em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
- Portadores de pneumopatias graves ou descompensadas (dependentes de oxigênio, 

portadores de asma moderada e grave, dpoc);

- Doença vascular cerebral (avc);

- Tabagistas com doença pulmonar crônica como enfisema e outras;

- Pessoas com 60 anos ou mais;

- Portadores do HIV;

- Fibrose cística;

- Quem teve contato com alguém infectado há menos de 7 dias;

- Hipertensão;
- Gestantes;

- Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, 
portadores de arritmias);

- Imunodeprimidos em geral;

Se você pertencer ao grupo de risco, não poderá comparecer à U.E.

Se você sentir os seguintes sintomas não poderá comparecer à U.E.

- Dor no corpo, dor nas articulações;

- Distúrbios gastrointestinais (náuseas/vômitos/diarreia);

- Dificuldade para respirar;

- Espirros;
- Manchas no corpo;
- Linfonodomegalia (inchaço na garganta em função de aumento dos gânglios linfáticos);

- Alteração do paladar;

- Coriza;
- Tosse;

- Dor de garganta ou dor ao engolir;

- Perda de olfato;

- Diminuição do apetite (hiporexia);
- Expectoração;

- Dor de cabeça.

- Febre (temperatura acima de 37,5°C);

- Cansaço ou moleza;
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ORIENTAÇÕES BÁSICAS 
AO SAIR DE CASA

Recomendamos aos servidores e os estudantes do 
CEMVS, que cumpram criteriosamente e diariamente as 
orientações a seguir antes de sair de suas residências: 

- Conferir o seu material de uso pessoal, evitando levar 
para o ambiente escolar itens desnecessários ou faltando a 
fim de evitar o compartilhamento de matérias;

- Não emprestar ou utilizar máscara de outra pessoa;
- Ao checar em seu setor de trabalho ou estudo, deixe 

seus pertences em um espaço que será utilizado apenas 
por você e higienize as mãos.

- Certificar- se   de estar levando máscaras extras 
para eventuais trocas;

DESLOCAMENTO PARA A 
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

É imprescindível que seja adotada medidas voltadas 
ao enfrentamento do novo coronavírus, para manter a 
saúde e avida, para tanto, os servidores e os estudantes do 
CEMVS serão orientados que ao se deslocarem para a 
Instituição de Ensino, cumpram criteriosamente os seguintes 
protocolos de biossegurança:

- Se possível, prefira fazer uso de transporte coletivo em 
horários de menor circulação de pessoas e acomodar-se 
intercalando um acento ocupado e um livre.

- Use máscaras, obrigatoriamente;
- Caso use transporte coletivo, higienize as mãos antes 

do percurso e depois;
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PROTOCOLOS BÁSICOS DE BIOSSEGURANÇA
         Quanto aos protocolos de biossegurança para garantir a volta de funcionários e 

estudantes com segurança, o CEMVS intensificou alguns cuidados na rotina da escola. 
Adequações foram feitas embasadas em três pilares: Organização da infraestrutura para as 
atividades coletivas, monitoramento e informação. 

Levando-se em consideração os dados do diagnóstico, percebemos que o CEMVS tem 
como ponto forte a credibilidade depositada pelos pais, pois a maioria sente-se seguro em 
enviar os filhos para a escola, porém temos um fator que pode protelar a volta às aulas 
presencias que é o aumento de casos de covid-19 no município de Augustinópolis. Assim, caso a 
situação delicada de saúde pública amenize no município, a escola estará pronta para atender 
com segurança todos os estudantes, pois os espaços físicos estão organizados e a equipe 
escolar está  preparada para adotar e orientar os estudantes a seguirem rigidamente as rotinas e 
protocolos de segurança adotados pela escola. 

Para avaliar a aplicabilidade do Plano de Retorno, a Comissão Local de Segurança e 
Prevenção à Covid-19 (COLSAÚDE), acompanhará a rotina do ambiente escolar quanto à 
aplicabilidade dos protocolos de biossegurança, como também o monitoramento das taxas 
diárias de casos de covid-19, com o intuito de realizar o replanejamento das ações se 
necessário. 

ORGANIZAÇÃO BÁSICA INICIAL DA EQUIPE ESCOLAR E 
INFRAESTRUTURA PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS PRESENCIAIS

- Ofertar curso de biossegurança para servidores, estudantes e famílias;
- Aferimento da temperatura corporal com termômetro infravermelho na entrada 01 e 02 

do prédio;
- Providenciar estrutura física de acesso para uma segunda opção de entrada e saída do 

prédio e descongestionar a entrada principal;
- Demarcação visual do posicionamento das pessoas em sala de aula, bebedouros, 

biblioteca e laboratórios, sinalizando o piso com fitas amarelas, obedecendo à distância mínima 
de 1,5 metros entre elas.

- Instalação nos banheiros dispensers de sabão líquido, dispenser de álcool em gel em 
locais específicos (salas de aula, corredores e demais ambientes da escola), totem de álcool em 
gel na entrada da escola;

- Disponibilizar EPIs necessários aos funcionários para cada tipo de atividade, uso 
obrigatório de máscara dentro da instituição de ensino;

- Organização temporal - Ajustamento da carga horária das aulas e de trabalho, 
utilizando intervalos diferenciados entre os grupos; Organização de horários intercalados para a 
entrada, saída, alimentação e intervalo escolar de modo a evitar aglomerações;

- Organização espacial - utilização de outros espaços para aulas como quadras, pátios, 
laboratórios; utilização de ambientes bem ventilados com janelas e portas abertas.

- Disposição de lixeiras com pedal em vários ambientes do prédio para evitar contato e 
fazer a dispensa do lixo; 

- Obrigatoriedade da utilização de máscara tripla camada (deve ser trocada a cada 4 
horas ou assim que estiver úmida) por todos os funcionários e alunos, bem como obrigatoriedade 
do uso de máscaras a todos que precisarem entrar na escola;  

- Rotinas de higienização - tapete sanitizante na entrada da escola e salas de aula; 
higienização do prédio, salas de aula e, particularmente, as superfícies que são tocadas por 
muitas pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras, puxadores de porta e corrimões); rotina 
de higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%;  remoção dos lixos, no 
mínimo três vezes ao dia. Higienizar banheiros, lavatórios e vestiários a cada três horas; 
sanitização de toda a escola nos finais de semana.

- Utilização de garrafas de água individuais por funcionários e estudantes, utilizando 
bebedouros apenas como finte para abastecê-las;
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Regras básicas que serão comuns a todas às 
pessoas que adentrarem à instituição:

- Cumprir o distanciamento de 1,5 metros dentro do ambiente escolar, em especial 
durante a formação de filas;

- Usar máscara dentro da instituição de ensino, no transporte escolar e em todo o percurso 
de casa até a instituição de ensino;

-  Ter a temperatura aferida a cada entrada na instituição de ensino.

- Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70% ao entrar e sair 
da instituição de ensino, ao entrar e sair da biblioteca e antes das refeições;

Monitoramento
- Controle de infecção e monitoramento - Inspeção da temperatura corporal de todos 

que adentrarem à escola;
- Proibição da entrada e permanência no ambiente escolar de pessoas que 

apresentarem sintomas de Covid-19;
- Disponibilização de uma sala separada ou uma área para isolar pessoas que 

apresentem sintomas na instituição de ensino até que possam voltar para casa;
- Trabalho remoto para profissionais que fazem parte do grupo de risco devem ficar em 

casa e realizar as atividades remotamente
- Disponibilização do Caderno do Estudante aos discentes do grupo de risco que não 

poderão frequentar o colégio.

Informação
- Cartazes Informativos expostos em pontos estratégicos, afim de manter toda 

comunidade informada quanto às medidas preventivas dentro do ambiente escolar;
- Disponibilização em formato digital do Manual de Biossegurança CEMVS para servidores, 

estudantes e famílias (Aba Covid-19 no Portal www.cemvs.com.br);
- Publicação de materiais com conteúdo informativo e preventivo no Portal 

CEMVS.COM.BR e Classapp. 
- Publicação nas redes sociais do CEMVS, informando os protocolos e rotinas adotados 

pela escola para evitar a contaminação e disseminação pela Covid - 19.
- Disponibil ização do Plano de Retomada das Aulas Presencias no Portal 

www.cemvs.com.br (Aba Covid-19).
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PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA E RECOMENDAÇÕES 
ESPECÍFICAS PARA CADA SETOR DO CEMVS

- Instalação de totem com dispenser de álcool em gel ou borrifador de álcool 70%;

- Utilizar preferencialmente termômetro sem contato (Infravermelho) para aferir a 
temperatura corporal das pessoas que adentram à instituição.

- Instalação de banners informativos sobre os protocolos de Biossegurança a serem 
cumpridos obrigatoriamente;

ENTRADA DO PRÉDIO
Procedimentos a serem adotados: 

- Face shield;
- Máscara; 

É obrigatório o uso dos seguintes EPIs: 

- Luva descartável.

Recomendação ao servidor plantonista na entrada da Escola: 

- Instalação de totem com dispenser de álcool em gel ou borrifador de álcool 70%;
- Instalação de banners informativos sobre os protocolos de Biossegurança a serem 

cumpridos obrigatoriamente;
- Higienizar o balcão sempre que houver aproximação de pessoas ao móvel, recomendar 

que mantenham o distanciamento.

RECEPÇÃO
Procedimentos a serem adotados: 

É obrigatório o uso dos seguintes EPIs: 
- Face shield;
- Máscara; 
- Frasco álcool 70%.

Recomendação ao servidor plantonista da recepção:

- Manter janelas abertas para facilitar a circulação do ar (ventilação);
- Instalação de dispenser de álcool na entrada de cada sala;
- Receptor de álcool em gel ou borrifador de álcool 70% sobre as mesas para uso 

individual;

Secretaria Acadêmica, Coordenação Pedagógica, Sala dos Professores, Orientação 
Educacional, Direção, Financeiro e Sala de Reunião:

- Afixar cartazes informativos sobre os protocolos de Biossegurança a serem cumpridos 
obrigatoriamente.

SETORES ADMINISTRATIVOS
Procedimentos a serem adotados: 

- Face shield; (Para os setores: Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional, 
Direção e Financeiro, pois terão contato com a comunidade). 

- Máscara; 
É obrigatório o uso dos seguintes EPIs: 

- Frasco álcool 70%;

Recomendação aos servidores dos setores administrativos:
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- Secretaria Acadêmica deverá realizar os atendimentos presencias exclusivamente pelo 
balcão de atendimento, não permitir a entrada de pessoas à secretaria.  

- Na sala de reunião, será permitida apenas lotação máxima de 8 pessoas por cada 
encontro; recomendamos que as reuniões tenham no máximo 1h de duração. 

- Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional, Direção e Financeiro poderão 
atender à comunidade escolar dentro de suas respectivas salas, todavia, permitir a entrada de 
apenas uma pessoa por vez, e reservar uma cadeira específica para atendimento à 
comunidade escolar; e sempre após um atendimento fazer a aplicação de álcool 70% sob a 
superfície dos móveis em que se houve contato;

- O uso de salas dos professores deverá ser limitado a grupos pequenos e respeitar o 
distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas.

Orientações específicas para o funcionamento do setor administrativo:

- Não permitir a entrada de pessoas, mesmo que da própria instituição após a área 
permitida.

- Instalação de dispenser de álcool em gel na entrada;

- Higienizar o balcão sempre que houver aproximação de pessoas ao móvel, recomendar 
que mantenham o distanciamento;

- Disponibilizar borrifador de álcool 70% sob o balcão de atendimento;
- Afixar cartazes informativos sobre os protocolos de Biossegurança a serem cumpridos 

obrigatoriamente;

PAPELARIA CORPORATIVA
Procedimentos a serem adotados: 

É obrigatório o uso dos seguintes EPIs: 

- Face shield; (Quando for realizar atendimento à comunidade escolar). 
- Frasco álcool 70%.
- Máscara; 

Recomendação ao servidor responsável pela Papelaria Corporativa:

- Instalação de dispenser de álcool na entrada de cada sala;
- Manter janelas abertas para facilitar a circulação do ar (ventilação);

- Borrifador de álcool 70% para desinfecção das mesas e assentos quando houver troca 
de público;

- Afixar cartazes informativos sobre os protocolos de Biossegurança a serem cumpridos 
obrigatoriamente; 

- Fazer demarcação mínima de 1,5 m entre as carteiras com fita amarela sinalizadora.

SALA DE AULA
Procedimentos a serem adotados: 

É obrigatório o uso dos seguintes EPIs: 
Recomendação aos Estudantes e Professores:

- Respeitar o distanciamento mínimo de 1,5m.
- Frasco de álcool 70% para uso individual;
- Uso de máscara; 
Estudantes:

- Face shield.
- Frasco de álcool 70% para uso individual;
-Máscara; 
Professores:
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- Manter janelas e portas abertas para facilitar a circulação do ar (ventilação);

- Afixar cartazes informativos sobre os protocolos de Biossegurança a serem cumpridos 
obrigatoriamente; 

- Instalação de dispenser de álcool na entrada;
- Borrifador de álcool 70% para desinfecção das mesas, assentos e balcão quando 

houver troca de público;

- Fazer demarcação mínima de 1,5 m entre os ambientes de leitura com fita amarela 
sinalizadora.

BIBLIOTECA
Procedimentos a serem adotados: 

É obrigatório o uso dos seguintes EPIs: 

Recomendação aos Estudantes e Coordenador de Biblioteca:

- Frasco de álcool 70% para uso individual;
- Uso de máscara; 

- Respeitar o distanciamento mínimo de 1,5m.

Estudantes:

- Máscara; 
- Frasco de álcool 70% para uso individual;
- Face shield.

Coordenador de Biblioteca:

- Separar uma estante para recebimento de material devolvido; 

- Não colocar esse livro no acervo nos próximos 5 dias, como também não o liberar para 
empréstimo; 

- Após o período de 6 dias, usar EPI, higienizar com álcool 70% e papel toalha, 
descartando o papel toalha em seguida.

- Receber o livro sempre com luvas; 
- Acomodar o material recebido na estante separada para este fim; 

Orientações específicas para a utilização da Biblioteca:

- Manter controles remotos, teclados e mouse isolados com papel filme para facilitar a 
higienização, visto que são equipamentos de uso coletivo.

- Instalação de dispenser de álcool na entrada;
- Manter janelas e portas abertas para facilitar a circulação do ar (ventilação);

- Borrifador de álcool 70% para desinfecção dos assentos quando houver troca de 
público;

- Afixar cartazes informativos sobre os protocolos de Biossegurança a serem cumpridos 
obrigatoriamente; 

- Fazer demarcação mínima de 1,5 m entre os ambientes de leitura com fita amarela 
sinalizadora;

- Sinalizar os acentos para não exceder a capacidade máxima de lotação do ambiente, 
50% do público habitual;

SALAS MULTIUSO: CineCEMVS, Auditório, Sala de Multimídia

Procedimentos a serem adotados: 

Recomendação aos Estudantes e Professores:
É obrigatório o uso dos seguintes EPIs: 

- Uso de máscara; 
- Frasco de álcool 70% para uso individual;
- Respeitar o distanciamento mínimo de 1,5m.

Estudantes:
- Máscara; 
- Frasco de álcool 70% para uso individual;
- Face shield.

Professores: 
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- Afixar cartazes informativos sobre os protocolos de Biossegurança a serem cumpridos 
obrigatoriamente; 

- Sinalizar os acentos para não exceder a capacidade máxima de lotação dos 
ambientes, 50% do público habitual;

- Manter todas as portas e janelas abertas para ventilação do ambiente.

- Instalação de dispenser de álcool na entrada;
- Borrifador de álcool 70% para desinfecção dos assentos, bancadas e equipamentos de 

uso coletivo quando houver troca de público;

- Fazer demarcação mínima de 1,5 m entre as bancadas/acentos com fita amarela 
sinalizadora;

LABORÁTORIOS:INFORMÁTICA – BIOLOGIA 
ENFERMAGEM – QUÍMICA E FÍSICA
Procedimentos a serem adotados: 

É obrigatório o uso dos seguintes EPIs: 

Recomendação aos Estudantes e Professores:

- Uso de máscara; 

- Respeitar o distanciamento mínimo de 1,5m.
- Frasco de álcool 70% para uso individual;

Estudantes:

- Face shield.
- Frasco de álcool 70% para uso individual;
- Máscara; 

Professores: 

- Higienizar o teclado, o mouse e sua bancada com álcool 70% (aplicar àlcool 70% em 
papel toalha para proceder com a limpeza);

- Não utilizar os aparelhos de ar-condicionado nessa fase inicial;

- Higienizar as mãos com álcool 70%ao entrar no laboratório;
- Manter a distância mínima de 1,5 metros entre você e outra pessoa;

- Utilizar corretamente a máscara;
- Lavar as mãos com água e sabão;
- Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos;
- Curmpir as orientações contidas nos cartazes com as recomendações de 

biossegurança;
- Permitir apenas 01 estudante por máquina;

- Caso a pessoa tenha os cabelos compridos, mantê-los presos.

Orientações específicas para a utilização da Laboratório de Informática:

- Após as aulas experiemtais, as bancadas, equipementos e demais utensilios dos 
laboratórios precisam ser higienizados com álcool 70%. Recomendamos que o Professor faça a 
supervisão da desinfecção dos aparatos dos Laboratórios antes de entrar um novo grupo no 
ambiente;

- Sugerimos a não utilização de acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins 
quando estiverem nos laboratórios;

- É recomendável que os estudantes eveitem o compartilhamento de materiais ou 
ferramentas durante as aulas práticas; 

- Não exceder a lotação máxima dos Laboratórios (15 pessoas). 

- Pessoas que tenham cabelos longos deverão matê-los presos;
- Recomendamos o uso de avental; 

Orientações específicas para a utilização dos Laboratórios 
de Biologia, Enfermagem, Química e Física:
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IMPORTANTE!

- Na praça das mangueiras, quadra coberta e quadra de areia, terão barreiras físicas 
(cones ou faixas sinalizadoras), objetivando impedir a proximidade atentando-se ao 
distanciamento exigido de no mínimo 1,5 metros;

Para utilização das quadras, praça e áreas livres de convivência, os servidores e 
estudantes do CEMVS deverão estar atentos os seguintes protocolos de saúde: 

- Não será disponibilizado para a comunidade externa, a quadra poliesportiva e os 
espaços livre como praças, cumprindo-se os requisitos preventivos e sem possibilidades de fazer 
adequação para utilização;   

- As atividades físicas práticas durante as etapas 1 e 2 do PRAP não deverão acontecer;

- Na etapa 3 do PRAP serão realizadas aulas práticas de Educação Física desde que 
gerem contato físico entre alunos ou entre alunos e professores, orienta-se, que as atividades 
práticas, neste momento de pandemia, sejam pautadas em técnicas de movimento e 
condicionamento físico em geral, sendo vedadas as atividades com contato físico.

ORIENTAÇÕES SOBRE USO DA QUADRA POLIESPORTIVA, PRAÇAS E AULAS 
PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

- Instalação de uma bancada com cubas para lavatório de mãos;

- Instalação de dispensers de álcool 70% em gel dentro da cantina para uso das 
manipuladoras de alimento; 

- Estender o horário que serão servidas as refeições  para evitar aglomerações nos 
refeitórios; 

- Afixar cartazes informativos sobre os protocolos de Biossegurança a serem cumpridos 
obrigatoriamente dentro da cantina e área de alimentação; 

- Fazer a demarcação das mesas e carteiras no refeitório para assegurar o 
distanciamento mínimo; 

- Instalação de dispensers de álcool 70% em gel na área de alimentação para uso dos 
estudantes; 

- Instalar dispensers de sabão líquido, papel-toalha não reciclado e lixeira com tampa de 
acionamento por pedal em áreas específicas próximas do refeitório; 

- Reforçar a higienização de mesas, cadeiras, pias, banheiros, entre outros.

CANTINA/REFEITÓRIO
Procedimentos a serem adotados: 

É obrigatório o uso dos seguintes EPIs: 

Recomendação aos Estudantes e Servidores:

- Avental impermeável; |  - Luvas de proteção descarretáveis; - Touca descartável.
- Máscara; | - Frasco de álcool 70% para uso individual; |  - Face shield;

Manipuladoras de alimento/ Coordenador da Merenda: 

- Respeitar o distanciamento mínimo de 1,5m.
- Frasco de álcool 70% para uso individual;
- Uso de máscara; 

Estudantes:
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- Zelar pelo cumprimento dos protocolos de Biossegurança preconizados na Portaria 
conjunta nº02/2020/SES/GASEC/SEDUC/UNITINS, de 21 de outubro de 2020, publicada no DOE nº. 
5712, contendo os PROTOCOLOS DE SEGURANÇA EM SAÚDE reforçando o cumprimento dentro do 
estabelecimento de Ensino;

- A higienização dos gêneros alimentícios que possuem embalagens mais resistentes como: 
garrafas, plásticos rígidos, tetra pack e latas, a desinfecção deve ser feita com sabão neutro ou 
água sanitária diluída; já as embalagens menos resistentes ou de conteúdo mais sensível à água 
como: biscoitos, arroz, feijão, macarrão, farinha, flocão de milho, a higienização deve ser realizada 
com álcool 70%;

- Orientar os professores cuidadores a acompanhar o estudante que necessita de cuidados 
durante as refeições, procurando um local ideal que não exponha o estudante ao risco de 
contaminações com a COVID-19;

- Orientar os estudantes quanto ao armazenamento dos utensílios durante as refeições, para 
evitar aglomerações.

- Orientar os estudantes que durante o período em que se serve o lanche e almoço, eles 
deverão circular sempre utilizando máscara e a retirá-la somente à mesa durante a refeição. Ao 
retirar as máscaras para comer, orientar os estudantes a não colocá-las sobre a mesa, mas guardar 
em saco plástico no bolso. O recomendável é que ao findar o almoço o estudante troque de 
máscara;

- Comunicar aos estudantes que o regime de self service está suspenso por tempo 
indeterminado durante o período de pandemia;

- As balanças e caixas utilizadas para recepção/guarda dos gêneros alimentícios precisam 
ser higienizadas com mais periodicidade. 

- No que se refere ao transporte dos gêneros alimentícios, o Coordenador da Merenda deve 
orientar os fornecedores quanto à higienização adequada das mãos com água e sabão e uso do 
álcool 70% em gel antes da entrega. Bem como, que é obrigatório o uso de máscara no ato da 
entrega de mercadorias na instituição;

- Comunicar aos estudantes que eles não podem trazer alimentos de suas casas ou 
comprado no comércio no trajeto de casa até à escola, pois todo alimento consumido na escola 
segue um rígido padrão de controle contra a contaminação do Covid-19;

- O Coordenador da Merenda também deverá orientar as manipuladoras de alimento 
quanto à higienização das embalagens recebidas do comércio seguindo as seguintes 
recomendações:

- Retirar de dentro da cantina os utensílios que estão em desuso e que não causará prejuízos 
na produção das refeições;

- Orientar o cuidador a higienizar corretamente as mãos antes de oferecer a alimentação 
para o outro aluno;

- Ao receber os gêneros alimentícios, o Coordenador da Merenda deverá acompanhar e 
orientar o fornecedor a respeitar as regras de distanciamento social, pelo menos de 1,5 m;

Orientações específicas para o Coordenador da Merenda Escolar 
e Manipuladoras de Alimentos:

Caberá ao Coordenador da Merenda Escolar:

Caberá às Manipuladoras de Alimentos:

- Organizar para servir o lanche nas salas de aulas;

- Deverão higienizar as mesas, bancadas de granito e pias adequadamente antes de iniciar 
a rotina de trabalho dentro da cantina;

- Proceder com a higienização das mãos com mais frequência que o habitual e de maneira 
correta antes e durante o processo de manipulação dos alimentos.

- Cuidar da higienização das frutas, legumes e verduras fazendo uso de hipoclorito (1 colher 
de sopa para 1 litro de água durante 20 minutos) ou qualquer outro produto sanitizante 
recomendado pelas autoridades em saúde;

- Higienizar com água quente e detergente os garfos, colheres, facas, pratos e copos. 
Deverão ser embalados individualmente em saco plástico;

- Higienizar as mesas do refeitório e balcão da cantina antes e depois de servir os estudantes.
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- Aquisição de borrifadores para aplicação de álcool 70% nas superfícies de móveis e 
desinfecção de puxadores e maçanetas de portas; 

- Aquisição de botas de borracha impermeáveis para equipe de limpeza; 

- Aquisição de Luvas Látex Multiuso Amarela para Limpeza.

- Aquisição de carrinho de limpeza profissional;

EQUIPE DE LIMPEZA

Procedimentos a serem adotados: 

- Face shield;

Além de todos os equipamentos de segurança mencionados anteriormente, é 
obrigatório o uso dos seguintes EPIs: 

- Avental impermeável;

- Máscara; 
- Frasco de álcool 70% para uso individual;

- Luvas de proteção descartáveis. 

Recomendação aos servidores da Equipe de Limpeza:

- Higienizar as salas de aula e, particularmente, as superfícies que são tocadas por muitas 
pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras, puxadores de porta e corrimões), antes do início 
das aulas em cada turno e sempre que necessário;

- Higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento e, 
no mínimo, a cada três horas. 

- Certificar-se de que o lixo seja removido no mínimo três vezes ao dia e descartado com 
segurança;

- Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas, evitando o toque 
nas maçanetas e fechaduras;

- Evitar o uso de ventilador e ar condicionado.

Orientações específicas para a Equipe de Limpeza:

- Verificar a correta instalação dos EPIs de uso coletivo e material informativo nos 
ambientes escolares.

PROFESSORES INSPETORES DE PÁTIO

Procedimentos a serem adotados: 

- Face shield.
- Frasco de álcool 70% para uso individual;

É obrigatório o uso dos seguintes EPIs: 
- Máscara; 

Recomendação aos Professores Inspetores de Pátio:

- Os Professores Inspetores de Pátio tendem a ter um contato maior com os estudantes 
devido à presença constante nos corredores, portanto, é fundamental que nesses momentos de 
diálogo com os estudantes, seja respeitado o distanciamento mínimo (1,5m), além de fiscalizar o 
alunado e servidores quanto ao cumprimento dos protocolos de biossegurança dentro do 
ambiente escolar, neste caso os PI serão as autoridades de fiscalização dentro do ambiente 
escolar juntamente com o Gestor. 

Orientações específicas para os Professores Inspetores de Pátio:
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- Capacitar professores que atendem à educação inclusiva em Protocolos de 
Biossegurança.

PROFESSORES DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Procedimentos a serem adotados: 

- Face shield.

É obrigatório o uso dos seguintes EPIs: 

- Frasco de álcool 70% para uso individual;
- Máscara; 

Recomendação aos Professores:

- Orientação permanente aos estudantes surdos (usuários da LIBRAS, usuário de implante 
coclear, aparelho auditivo) que devem evitar tocar seu rosto sem que as mãos estejam 
higienizadas;

O retorno dos estudantes com deficiência deve ser cuidadosamente planejado, pois em 
geral esses estudantes necessitam de contato próximo com terceiros e com objetos 
especializados de uso diário, à vista disso, demandam maior atenção dos profissionais da 
educação com relação às medidas de combate à covid-19. Assim, o CEMVS adotará medidas 
diferenciadas de acordo com a necessidade específica de cada um desses jovens que aqui 
estudam. Para o retorno do jovem com deficiência que a família autorizou frequentar  às aulas 
presenciais, pontuamos alguns cuidados básicos, rotinas e protocolos, fundamentados pelo 
Guia de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica 
elaborado pelo Ministério da Educação, que  serão seguidos por esta Instituição de Ensino:

- Disponibilização de pessoas, infraestrutura e recursos para o atendimento às medidas de 
higiene e segurança sanitária;

- Envolvimento das famílias na preparação de retorno e especialmente fornecer-lhes 
informações qualificadas sobre como se dará esse processo;

- Inclusão dos profissionais de apoio ao estudante com deficiência no acesso aos EPIs e 
planejamento de capacitação que contemple as especificidades dos cuidados com esses 
estudantes;

- Maior supervisão, atenção e cuidado aos estudantes com dificuldade em compreender 
as recomendações à nova rotina;

- Higienização dos materiais utilizados pelos estudantes deve ocorrer antes e após os 
atendimentos; 

- Encaminhamento dos estudantes que não se adaptarem às medidas de segurança de 
manutenção à saúde, em virtude da mudança em sua rotina diária (uso de máscara, 
distanciamento, higienização etc.), à gestão escolar que orientará a família para que continue a 
realizar as atividades do discente remotamente.

- Orientação às famílias dos estudantes que estão inseridos no grupo de risco a 
importância desses alunos continuarem suas atividades escolares, de forma não presencial, 
mantendo o diálogo família/escola para acompanhamento das atividades;

- Utilização de máscaras transparentes para os alunos com deficiência auditiva, a fim de 
garantir a leitura labial e a efetiva comunicação por linguagem de sinais, aplicando regra 
análoga aos intérpretes de Língua de sinais e a outros profissionais que interagem com esses 
estudantes; 

Orientações específicas para o atendimento à educação inclusiva:

- Frasco de álcool 70% para uso individual.
- Uso de máscara; 

- Respeitar o distanciamento mínimo de 1,5m.

Estudantes:
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- Garantir a acessibilidade do transporte escolar ao estudante com deficiência, tomando-
se as medidas de segurança e distanciamento já mencionadas.

- Sensibilização da comunidade escolar sobre a necessidade de flexibilizar o uso de 
máscaras para os alunos com deficiência ou transtorno do espectro do autismo, dando ênfase 
às medidas de higiene e distanciamento social;

- Aos indivíduos com problemas respiratórios ou incapazes de remover a máscara sem 
assistência, assegurar que sejam dispensados de usá-la;

- Promoção de apoio aos estudantes com deficiência na execução das medidas de 
higiene pessoal e de desinfecção de seus equipamentos e instrumentos: cadeiras de rodas, 
próteses, regletes, punção, bengalas, óculos, cadeiras higiênicas, implantes, próteses auditivas e 
corporais, entre outros, rotineiramente;  

- Utilização de garrafas individuais para beber água;

Durante as 1ª e 2ª etapas do Plano de Retomada das Aulas Presencias, não ocorrerão 
eventos presencias, serão todos transmitidos através do canal do CEMVS no You Tube: CEMVS TV 
ou quando tiver público restrito, serão transmitidos via Google Meet. Os eventos presenciais 
deverão ser retomados somente a partir da 3ª etapa desse plano, todavia, respeitando todos os 
protocolos de biossegurança, tendo quantidade de público definido previamente e os 
participantes deverão se inscrever previamente. A estrutura dos eventos contemplará todos os 
pré-requisitos.

EVENTOS ESCOLARES

SANITÁRIOS – ADMINISTRAÇÃO E DE USO DE ESTUDANTES

- Proceder com as demarcações com fita amarela sinalizadora no piso para orientar os 
estudantes sobre o distanciamento social nos halls de entrada; 

- Instalar dispensers de sabão líquido e de papel toalha em todos os banheiros;

- Manter janelas os basculantes abertos para facilitar a circulação do ar (ventilação);
- Instalar dispensers de álcool em gel ou álcool 70% na entrada dos banheiros;

- Disponibilizar lixeira com pedal para ou outro dispositivo de acionamento que permita a 
abertura e o fechamento sem contato com as mãos. 

- Afixar cartazes informativos sobre os protocolos de Biossegurança a serem cumpridos 
obrigatoriamente e número máximo de pessoas;

Sanitários (Setor Administrativo e de uso dos Estudantes)

- Disponibilizar lixeira com tampa, com dispositivo que permita a abertura e o fechamento 
sem uso das mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo, como acionamento automático);

- Controlar dos estudantes ao acesso aos banheiros (No sanitário dos estudantes, apenas 3 
usuários por vez, no W.C do prédio administrativo, apenas um usuário por vez);

- Disponibilizar frascos de álcool 70% ou outro produto, devidamente aprovado pela 
Anvisa, para higienização de assentos sanitários;

Procedimentos a serem adotados: 

- Frasco álcool 70%;
- Máscara; 
É obrigatório o uso dos seguintes EPIs: 

É obrigatório o uso dos seguintes EPIs para as equipe de limpeza para procedimento de 
limpeza dos sanitários: 

- Face shield;

- Máscara; 

- Avental impermeável;

- Frasco de álcool 70% para uso individual;

- Luvas de proteção descartáveis. 

Recomendação aos usuários:
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- Os banheiros que possuem quatro cabines, uma será desativada, quem estiver 
aguardando, deverá fazê-lo na marcação que será afixada no chão, preservando o 
distanciamento de 1,5 metros da porta.

- A equipe de limpeza deverá efetuar a higienização das lixeiras e o descarte correto do 
lixo frequentemente;

- Os Inspetores de Pátio e Professores deverão orientar aos estudantes que a descarga 
deve ser acionada com a tampa do vaso sanitário fechada, pois estima-se que entre 40 e 60% 
das partículas virais conseguem alcançar até 1 metro de distância acima do vaso sanitário, após 
a emissão de jato de água;

- A equipe de limpeza deverá fazer uso obrigatório de todos os EPI's listados na sessão 
anterior para proceder com a limpeza dos sanitários;

- Nos banheiros que possuem três cabines, a cabine do meio será desativada e quem 
estiver aguardando deverá fazê-lo na marcação que será afixada no chão, preservando-se o 
distanciamento de  1,5 metros da porta.

- Os sanitários deverão passar por limpezas frequentes diariamente, a cada 3h e 
desinfecção na sexta-feira. Esses espaços necessitam ser limpos várias vezes ao dia, no menor 
intervalo de tempo possível quando dos períodos de maior uso. 

Orientações específicas para uso dos sanitários:
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PLANO DE CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
AULAS PRESENCIAIS - ENSINO HÍBRIDO

AÇÃO

Definir normas de segurança 
sanitária para o ambiente 
escolar.

DETALHAMENTO RESPONSÁVEL PERÍODICIDADE

GESTÃO DE BIOSSEGURANÇA/ ADMINISTRATIVA

Organização de um cronograma com 
horários intercalados para a entrada, saída, 
alimentação e intervalo escolar de modo a 
evitar aglomerações;

Comitê de 
Segurança da 

escolar

De  05/04/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.

Formação em 
Biossegurança para equipe 
escolar e estudantes.

Preparar curso em regime de módulo em 
Biossegurança, nos formatos on-line e 
impresso para equipe escolar do e 
Estudantes.

Equipe Gestora 
e Pedagógica.

De  03/05/2020 a 
30/06/2021

Elaboração de um Guia 
Prático de Orientações de 
Biossegurança para 
Estudantes e Famílias.

Elaborar material visual, autoexplicativo com 
orientações básicas de protocolos de 
segurança para uso dos estudantes e 
famílias. 

Equipe Gestora 
e Pedagógica.

De  03/05/2020 a 
16/06/2021

Providenciar duas entradas e 
saídas de estudantes e 
servidores.

Preparar estrutura física para entrada dos 
estudantes e servidores para desafogar o 
movimento da entrada principal do prédio.  

Gestor e CAF
De  03/05/2020 a 

21/05/2021

Estabelecer medidas de 
higiene e limpeza 
ambiental.

Organização de um cronograma regular com 
escala de limpeza do ambiente escolar, com 
maior frequência, especialmente em 
banheiros, maçanetas, carteiras, 
interruptores, portas, material de ensino, livros 
de uso coletivo, entre outros; 
Organização e efetivação de lista de 
checagem das atividades de limpeza para 
controle das tarefas e de fornecimento de 
equipamentos de proteção individual (EPIS), 
que deverão ser afixadas em local de fácil 
visualização e deverão ser assinadas pela 
pessoa que foi responsável pela limpeza; 
Periodicamente  manter filtros e dutos sempre 
limpos dos ambientes em que o ar 
condicionado seja a única opção de 
ventilação;

CAF

De  03/04/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.

Assegurar segurança de 
todos que acessem a 
biblioteca.

Estabelecimento de cuidados extras em 
relação ao uso do espaço, materiais e 
objetos de acordo com os protocolos 
adotados pela escola, exclusivamente para a 
biblioteca.

Coordenador 
de Biblioteca

De  03/05/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.

Zelar pelo cumprimento de  
protocolos para manuseio 
dos alimentos e limpeza dos 
utensílios utilizados na 
alimentação escolar

Realização de todas as rotinas e protocolos 
para entrada na cantina e  manipulação de 
alimentos.

Apoio Escolar e 
Manipuladora 
de Alimento

De  03/05/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.

Material Gráfico para 
Comunicação.

Confeccionar banners explicativos com 
informações sobre a COVID- 19 e orientações 
acerca dos Protocolos de Biossegurança.

Gestor e CAF

De  05/04/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.

Comunicação

Ativar canais de atendimento para 
solicitação de serviços, online e por meio de 
ligação telefônica para reduzir o número de 
pessoas no ambiente escolar.

Gestor e CAF

De  05/04/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.
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PLANO DE RETOMADA DAS  AULAS PRESENCIAIS – ENSINO HÍBRIDO 

AÇÃO

Garantir o direito 
fundamental à educação a 
todos os  alunos.

DETALHAMENTO RESPONSÁVEL PERÍODICIDADE

GESTÃO DE PEDAGÓGICA

Retomada das aulas com ensino híbrido - nas 
modalidades presencial e online, aos alunos 
que possuem condições de frequentar a 
escola,  cadernos de atividades e videoaulas  
aos alunos com comorbidades. 

Diretor

De  03/05/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.

Adequar o currículo escolar 
às aprendizagens básicas 
previstas para cada etapa 
no ano letivo de 2021.

Estabelecimento de objetos de 
conhecimentos/conteúdos que devem guiar 
a ação pedagógica em cada componente 
curricular/área do conhecimento tendo como 
referência a BNCC e demais documentos 
adotados pela escola.

Coordenação 
Pedagógica, 
Professores 

Coordenadores 
de Área e 

professores.

De  03/05/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.

Realizar avaliação 
diagnóstica, para identificar 
atuais níveis de 
aprendizagem dos alunos, 
intervindo para a 
recuperação da 
aprendizagem, quando 
necessário.

Elaboração de cronograma para aplicação 
da avaliação diagnóstica, bem como 
período de realinhamento de conteúdos.

Elaboração da avaliação diagnóstica, por 
série e componente curricular; a partir da 
seleção dos objetos de conhecimentos 
considerados pré-requisitos em cada etapa 
de ensino;

Coordenação 
Pedagógica, 
Professores 

Coordenadores 
de Área e 

professores.

De  03/05/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.

Realizar avaliação 
diagnóstica, para identificar 
atuais níveis de 
aprendizagem dos alunos, 
intervindo para a 
recuperação da 
aprendizagem, quando 
necessário.

Elaboração da avaliação diagnóstica, por 
série e componente curricular; a partir da 
seleção dos objetos de conhecimentos 
considerados pré-requisitos em cada etapa 
de ensino;
Elaboração de cronograma para aplicação 
da avaliação diagnóstica, bem como 
período de realinhamento de conteúdos.

Coordenação 
Pedagógica, 
Professores 

Coordenadores 
de Área e 

professores.

De  03/05/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.

Acompanhar rotineiramente 
o desenvolvimento das 
atividades dos  alunos com 
comorbirdades e  alunos 
que participam do ensino 
híbrido.

Monitoramento do desempenho dos alunos 
mediante devolutiva dos cadernos de 
estudos e atividades realizadas no ambiente 
virtual do aluno (AVA).

Orientação 
Educacional, 
professores e 

Coordenadores 
pedagógicos.

De  03/05/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.

Adotar metodologias ativas 
com o intuito de estimular o 
aluno a responsabilizar-se 
pela construção de seu 
aprendizado.

Adoção das Metodologias Ativas como: Sala 
de Aula Invertida, Rotação, Gamificação, 
Atividade maker, Podcast, Lives e etc. 

Equipe Docente

De  03/05/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.

Busca ativa

Articular com os tutores para realizarem 
conversas informalmente com os alunos que 
não possuem comorbidades e não 
retornaram às aulas presenciais.
Realização de ligações aos pais dos alunos 
que não retornaram às atividades 
presenciais.

Tutores e 
orientação 

educacional

De  03/05/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.

Disponibilização de Material 
de Apoio aos estudos de 
forma impressa e digital.

Elaborar o Caderno do Estudante para cada 
componente curricular de acordo com os 
períodos letivos. 

Equipe Docente 
e PCA´s

De  03/05/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.

Produção de Aulas 
Assíncronas

Produzir espaço e estabelecer cronograma 
de gravação de videoaulas que serão 
disponibilizadas nas plataformas de vídeo do 
CEMVS. 

Gestor, CAF, 
Coordenação 

Pedagógica, PCA´s 
e Professores. 

De  03/05/2020 a 
26/05/2021

Modernizar o AVA

Proceder com a atualização do sistema AVA e 
procedendo com a integração com o novo 
App CEMVS Play corrigindo algumas 
inconsistências, atualização de dados e 
hospedagem anual. 

Gestor, CAF
De  03 a 

10/05/2021
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PLANO DE RETOMADA DAS  AULAS PRESENCIAIS – ENSINO HÍBRIDO 

AÇÃO

Gerenciar o quadro 
funcional da escola.

DETALHAMENTO RESPONSÁVEL PERÍODICIDADE

GESTÃO DE PESSOAS

Reordenação do quadro docente diante das 
necessidades identificadas em diagnóstico 
dos profissionais do grupo de risco, inclusive 
com remanejamento dos professores lotados 
nos ambientes de aprendizagem.

Gestor 

De  03/05/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.

Orientar a equipe de 
manipulação dos alimentos 
e serviços gerais quanto às 
condutas sanitárias do setor.

Formação das equipes de serviços gerais e 
equipe de manipulação de alimentos para 
implementação na rotina dos protocolos 
adotados pela escola para evitar a 
contaminação pela covid-19, de acordo 
com as especificidades de cada setor.

De  03/05/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.

Fortalecer o trabalho 
presencial, considerando 
aspectos da saúde física e 
socioemocional dos 
profissionais.

Realizar oficinas virtuais coletivas, para 
acolher motivar  professores e servidores em 
articulação com os psicólogos (as) de 
instituições parceiras ( Secretaria Municipal 
de Saúde).

Orientação 
Educacional

De  03/05/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.

Gestor 

Aprimorar os conhecimentos 
sobre medidas de 
prevenção à covid-19.

Em parceira com a Secretaria Municipal de 
Saúde, realizar palestras direcionadas para a 
temática, protocolos de biossegurança a 
todos os servidores.

De  03/05/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.

Apoio Escolar

Promover o desenvolvimento 
de Competências Digitais. 

Realização de uma formação  para 
coordenadores pedagógicos, coordenadores 
de área e  professores para o fortalecimento 
do ensino híbrido e utilização das 
ferramentas digitais em parceria com a  
Diretoria regional de Ensino.

Diretor

De  03/05/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.

Intensificar os cuidados para 
prevenção da covid-19

Realização de reunião on-line com todos os 
servidores da escola para expor os protocolos 
de segurança que serão adotados  
obrigatoriamente por toda a comunidade 
escolar.

De  03/05/2020 
até durar o 

período 
pandêmico.

Diretor
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PLANO DE RETOMADA DAS  AULAS PRESENCIAIS – ENSINO HÍBRIDO 

AÇÃO
Realizar planejamento de 
ações  de aquisição  dos 
recursos disponíveis para as 
prioridades relacionadas à 
retomada das atividades 
presenciais

DETALHAMENTO RESPONSÁVEL PERÍODICIDADE

GESTÃO FINANCEIRA

Gerenciamento dos recursos do Programa 
Gestão Compartilhada e PDDE emergenciais 
destinados para aquisições necessárias para 
a boa implementação do Plano de 
Retomadas das Atividades Presenciais. 

Gestor e CAF
03/05 a dezembro 

2021

Realizar levantamento das 
quantidades de insumos e 
EPIS que serão utilizados na 
escola.

Criação de planilha para realização de 
levantamento das quantidades de insumos e 
EPIS que serão utilizados mensalmente, 
considerando o número de pessoas 
(funcionários e estudantes).

03/05 a dezembro 
2021

Gestor e CAF

Adquirir materiais para 
assegurar a segurança dos 
servidores da escola e 
estudantes. 

- Adquirir estoque de sacos plásticos de lixo;

- A dquirir 15 dispensers de sabão líquido;

- Adquirir 61 faceshield protetor fácil com 
viseira retrátil de polipropileno;
- A dquirir 4 Kits de lixeiras automáticas;
- Adquirir 4 carrinhos de limpeza sanitária com 
baldes 2 águas;

- Adquirir 15 aventais impermeáveis para 
equipe de limpeza e cozinha;

- Aquisição de insumos (sabão, álcool gel 
70%, água sanitária e toalha descartável) 
para higienização do ambiente escolar; 
- Organização de cronograma de Sanitização 
do ambiente escolar periodicamente.

- Adquirir 4 baldes  mop limpeza;

- Distribuição de EPIS aos estudantes, 
professores e servidores, levando em 
consideração as especificidades de cada 
grupo. (máscaras, luvas, protetores 
faciais,(face shield);

- Adquirir 4 tapetes sanitizantes para entrada 
da escola e 15 para as salas de aula;

- Confecção de 118 máscaras em tecido para 
os funcionários;

- Adquirir estoque de máscaras, luvas e toucas 
descartáveis;
- Adquirir estoque de papel toalha;

- Adquirir estoque de sacos plásticos para uso 
na cantina (colocar talheres).

- Adquirir 15 portas papel-toalhas de sabão 
líquido;
- Adquirir 40 frascos borrifadores (Para álcool 
70%);

Gestor e CAF
03/05 a dezembro 

2021

Realizar sanitização 
semanalmente em todo o 
ambiente escolar.

Realização de pesquisa de preço para 
contratação de empresa que será 
responsável pela sanitização da escola.

03/05 a dezembro 
2021

Gestor e CAF

Montagem de Espaço para 
gravação de material áudio 
visual para aulas 
assíncronas. 

Realizar cotação de preço e selecionar 
prestador de serviço para montar estrutura 
necessária para gravação de conteúdo 
áudio visual.

Gestor e CAF
03/05 a dezembro 

2021

Preparar segunda opção de 
entrada com acesso 
adequado ao prédio escolar.

Realizar cotação de preço e selecionar 
prestador de serviço para fazer reparos e 
ajustes na estrutura física do portal nº 02.

03/05 a dezembro 
2021

Gestor e CAF

Material gráfico 
comunicativo. 

Realizar cotação de preço e selecionar 
prestador de serviço para fazer a confecção 
de banners informativos sobre a COVID-19 e 
Protocolos de Biossegurança. 

Gestor e CAF
03/05 a dezembro 

2021

SISTEMA AVA

Solicitar ao suporte técnico do AVA, serviços 
de atualizações, correções de inconsistências, 
hospedagem anual e proceder com os 
pagamentos pelos serviços prestados. 

03/05 a dezembro 
2021

Gestor e CAF
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