
PLANO DE RET ORNO PRESENCIAL DA



Educação de Oeiras 

em números

Fonte: Setor Vida Escolar do Aluno - 30/072021

6.043
alunos

matriculados 
alunos

matriculados 

4.516
Ensino Fundamental 

e EJA
Ensino Fundamental 

e EJA

1.527
Educação

Infantil
Educação

Infantil

700
professores e demais

prossionais da
educação

professores e demais
prossionais da

educação

Quantidade estimada de colaboradores
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PESQUISA REALIZADA COM AS FAMÍLIAS DOS
ALUNOS SOBRE O RETORNO DAS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS

Fonte: Supervisão de Mídias e Tecnologias SEMED
Pesquisa realizada na modalidade formulário online entre os dias 04/08/2021 a  09/08/2021 -  Total de 4.157 famílias   
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PESQUISA  REALIZADA NAS 
ESCOLAS RURAIS 

Fonte: Supervisão de Mídias e Tecnologias SEMED
Pesquisa realizada na modalidade formulário online entre os dias 04/08/2021 a  09/08/2021 -  Total de 4.157 famílias   

3



PESQUISA  REALIZADA NAS 
ESCOLAS URBANAS 

Fonte: Supervisão de Mídias e Tecnologias SEMED
Pesquisa realizada na modalidade formulário online entre os dias 04/08/2021 a  09/08/2021 -  Total de 4.157 famílias   

4



A RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 
EM OEIRAS OCORRERÁ EM 06 ETAPAS

Da capacidade física de sala de aula 
e da escola. Preservando sempre 

distanciamento de 1,5m e fazendo 
revezamento dos estudantes por dia.

Da capacidade física de sala de aula 
e da escola. Preservando sempre 

distanciamento de 1,5m e fazendo 
revezamento dos estudantes por dia.

ETAPA 3 
2

ETAPA 4 
2

ETAPA 5 
2

ETAPA 6 
2

2º ano
5º ano
6º ano
9º ano

3º ano
4º ano
7º ano
8º ano

Pré I
Pré II

1º ano 
EJA

Maternal I
Maternal II

Computando 800h letivas
(3/4 não presencial e 1/4 presencial)

ETAPA 2 
2

ETAPA 1 
2

Projeto Oeiras 
Olímpica:

OBMEP

Projeto EDUCARTE: 
Núcleos de 

Cultura e Arte

Projeto Oeiras 
Olímpica:

OBMEP

Projeto EDUCARTE: 
Núcleos de 

Cultura e Arte

Projeto Oeiras 
Olímpica:

OBMEP

Projeto EDUCARTE: 
Núcleos de 

Cultura e Arte

Projeto Oeiras 
Olímpica:

OBMEP

Projeto EDUCARTE: 
Núcleos de 

Cultura e Arte

Avaliações 
Diagnósticas
Avaliações 

Diagnósticas
Avaliações 

Diagnósticas
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DATA DE RETORNO DAS ATIVIDADES
 PRESENCIAIS NO MUNICÍPIO 

SETEMBRO

SETEMBRO

ETAPA 4 ( PRESENCIAL) 

          ETAPA 3 ( PRESENCIAL) 22 de setembro 
de 2021

29 de setembro 
de 2021

OUTUBRO

          ETAPA 5 ( PRESENCIAL) 6 de outubro 
de 2021

OUTUBRO

          ETAPA 6 ( PRESENCIAL) 
13de outubro 

de 2021

AGOSTO

          ETAPA 1 ( PRESENCIAL) 16 de agosto 
de 2021

AGOSTO

          ETAPA 2 ( PRESENCIAL) 
23 a 31 de 

agosto 
de 2021

SETEMBRO

          ETAPA 2 ( PRESENCIAL) 
01 a 03 de 
setembro 
de 2021
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AGOSTO

          ETAPA 1 ( PRESENCIAL) 18 de agosto 
de 2021



PROTOCOLOS GERAIS PARA

RETORNO
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DISTANCIAMENTO SOCIAL

Obrigatório o distanciamento mínimo 
estabelecido pela Vigilância Sanitária
entre as pessoas, especialmente na 
sala de aula

Recomendável adotar ensino
não presencial combinado
com o retorno gradual das atividades
presenciais.

Organizar os horários de entrada,
intervalos e saída, evitando 
aglomeração. 

Atividades de educação física, artes e 
correlatas podem ser realizadas mediante 
cumprimento do distanciamento de 1,5m,
ao ar livre.

Atividades de educação física, artes e 
correlatas podem ser realizadas mediante 
cumprimento do distanciamento de 1,5m,
ao ar livre.

Feiras, palestras, seminários, conferências,
competições e campeonatos esportivos, 
comemorações, assembleias etc. 
estão proibidos.

Os intervalos ou recreios devem ser feitos 
com revezamento de turmas em horários
alternados.Para os alunos que fazem uso do Transporte

Escolar, serão seguidas as medidas sanitárias
recomendadas pela Vigilância Sanitária. 

Obrigatório o distanciamento mínimo 
estabelecido pela Vigilância Sanitária
entre as pessoas, especialmente na 
sala de aula
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HIGIENE PESSOAL

Higienizar frequentemente as
mãos com água e sabão ou
álcool em gel 70%

Higienizar frequentemente as
mãos com água e sabão ou
álcool em gel 70%

Utilizar os EPIs necessários
para cada tipo de atividade.

Uso obrigatório de máscara dentro da
instituição de ensino, no transporte escolar
e em todo o percurso de casa até a 
instituição de ensino. Cada aluno receberá
duas máscaras, uma na cor azul e outra 
branca, para que seja controlada e garantida
a troca dentro do ambiente escolar 

Fornecer água potável em bebedouros.
Cada um deve ter seu próprio recipiente
(copo, garrafa etc).

9



SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES

Higienizar os banheiros, lavatórios antes 
de abertura, após o fechamento e, 
no mínimo, a cada duas horas.

Certicar-se que o lixo seja removido
no mínimo quatro 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.

Higienizar os prédios as salas de aula e, 
particularmente, as superfícies que são 
tocadas por muitas pessoas (grades, 
mesas, carteiras, puxadores de portas e
corrimões), antes do início das aulas em 
cada turno e sempre que necessário.
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COMUNICAÇÃO

Comunicar as famílias, os 
estudantes e colaboradores 
sobre o calendário de retorno
e os protocolos com no mínimo
7 dias de antecedência.

Priorizar o atendimento ao público 
por canais digitais (telefone, 
aplicativo ou online).

Produzir materiais de comunicação para
distribuição nas instituições de ensino na
chegada dos estudantes, com explicações 
de fácil entendimento sobre a prevenção
da COVID-19.
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MONITORAMENTO

Não permitir a permanência 
de pessoas sintomáticas para 
COVID-19 na instituição de ensino

Orientação aos pais ou responsáveis, sempre que possível,
aferirem a temperatura dos estudantes  antes de irem
para a instituição de ensino e ao retornar. Caso a temperatura 
esteja acima de 37,5º C, a recomendação é car em casa. 

Toda a comunidade escolar terá sua temperatura aferida
antes do acesso às dependências da escola.

Separar uma área para isolar pessoas
que apresentem sintomas na instituição
de ensino até que possam voltar 
para casa.

Na contaminação do professor e/ou aluno 
os demais alunos e professores da sala em 
questão cumprirão quarentena por 15 dias. 
Havendo a contaminação de servidores que 
circulam em todo os espaços da escola (diretor, 
coordenador, auxiliares, etc) toda a 
comunidade escolar cará 15 dias de quarenta.

As famílias que não optarem pelas 
atividades presenciais têm garantido
ao seu lho as 800 horas no formato
não presencial (remoto).

12



Planejamento do retorno 
da rede municipal
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O PRINCIPAL FOCO DO RETORNO 
DA REDE MUNICIPAL SERÁ...

Não deixar nenhum aluno para trás
e recuperar a aprendizagem de todos, 
priorizando as habilidades essenciais

-tanto cognitivas quanto 
socioemocionais  

14



QUAIS SERÃO AS FRENTES 
ESTRUTURANTES DO RETORNO 
DA REDE MUNICIPAL?

Acolhimento
socioemocional

Recuperação
e aprofundamento
da aprendizagem

Acolhimento
socioemocional

Prevenção do 
abandono e da
evasão escolar
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O que já foi feito e 
próximos passos
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AÇÕES JÁ REALIZADAS

Distribuição de 1.400 
máscara para servidores 

Formação em exercício
de servidores 

Questionário de pesquisa
para pais e colaboradores sobre

o retorno das atividades 

Matrículas para o período
letivo de 2021 

Criação do Departamento de Mídias, investimento 
em  conectividade das escolas, aquisição de 
tecnologias, contratação de emissora de rádios 
locais para transmissão de aulas
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AÇÕES JÁ REALIZADAS

Mais de 38.575 mil kits de alimentação escolar
distribuídos para estudantes da rede durante a 
suspensão de atividades presenciais
 
 

Distribuição de livros didáticos e materiais 
pedagógicos impressos. Mais de 50 mil cadernos 
pedagógicos distribuídos a todos alunos da rede 
e mais 4 mil kits pedagógicos entregues aos 
estudantes matriculados na educação infantil e
no Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º a 5º ano) 
de todo a rede de ensino.
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PRÓXIMOS PASSOS

Busca ativa dos alunos  
identificação de grupos de risco, 

engajamento da comunidade escolar
e monitoramento

Fornecimento de máscaras EPIs,
termômetros e demais insumos.

Estudantes receberão máscaras.

Fornecimento de máscaras EPIs,
termômetros e demais insumos.

Estudantes receberão máscaras.

Formação dos prossionais das escolas
para um retorno seguro

Avaliação Diagnóstica. Diagnóstico
da aprendizagem dos estudantes para
construção de planos de recuperação

individualizados 

Avaliação Diagnóstica. Diagnóstico
da aprendizagem dos estudantes para
construção de planos de recuperação

individualizados 

 Recuperação da 
Aprendizagem. Produção de

material didático, apoiado pelo
ensino híbrido e com foco em 

habilidades essenciais 

Agosto Agosto/Setembro

Agosto/Setembro

Agosto

Todo letivo do continuum ano 2020/20212020/20212020/20212020/2021

19




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21

