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Caros Pais ou responsáveis,

Estamos vivendo um ano diferente, um ano em que nossas vidas

foram modificadas por um inimigo invisível. O Coronavírus trouxe uma

nova realidade na nossa relação social, na forma como convivemos uns

com os outros.

As aulas presenciais foram suspensas por Decreto Estadual, o que

modificou a relação escola/família por todo esse período. Agora, a vida

dá mais um passo de volta à normalidade com o retorno às aulas

presenciais.

Este informativo vem trazer todas as informações acerca de como

se dará o retorno às aulas presenciais dos nossos alunos, e as medidas de

segurança sanitária que adotaremos para minimizar os riscos de contágio

do Covid-19.



As medidas sanitárias estão de acordo com o que foi

idealizado pelas autoridades sanitárias e de saúde do Estado, assim

como o que é recomendado pelo Ministério da Saúde e a OMS.

Desde já, queremos ressaltar que o sucesso desse protocolo

dependerá do fortalecimento da relação família-escola, uma vez que

a nossa escola já propõe o engajamento de professores, gestores,

equipe pedagógica e funcionários. Certamente, isso diminuirá as

perdas para o cumprimento do planejamento anual de 2020.

Este informativo pretende fornecer todas as orientações

acerca de como se dará o retorno às aulas presenciais dos nossos

alunos, e divulgar as medidas de segurança sanitária que adotaremos

para minimizar os riscos de contágio do Covid-19.



Protocolos Gerais

• A Escola Horas Alegres promoverá a conscientização acerca das
informações previstas neste protocolo, assim como todas as
informações relevantes sobre os cuidados necessários para a
prevenção do covid-19 junto aos alunos e colaboradores, por
meios físicos e das nossas redes sociais, a fim de evitar a
propagação do coronavírus;

• O processo de retorno será sequencial, devendo ser executado
gradativamente, das séries mais avançadas (terceiro ano do
ensino médio) para as iniciais. Será assegurada a realização de
atividades remotas até a conclusão do retorno das aulas
presenciais.



• A utilização de mascaras será obrigatória para TODOS alunos,
professores e funcionários. Não será permitida a entrada de
qualquer pessoa sem o seu devido uso. Aqueles que se recusarem
a utilizar a máscara deverão acompanhar as aulas de forma
remota.

• As máscaras devem ser adquiridas pelo responsável do aluno
para melhorar a adesão e pela possibilidade da escola oferecer
máscara de um tecido que o aluno tenha alergia.

• Cada aluno deverá levar pelo menos duas máscaras, uma vez
que NÃO será permitido o compartilhamento de máscaras, e as
mesmas devem ser trocadas a cada 2 ou 4 horas, ou sempre que
tiver úmida, suja ou rasgada.



• Todos os docentes e colaboradores que trabalham na escola
utilizarão além da máscara, o protetor facial (face shield).

• O horário de entrada e saída dos alunos será diferente para cada
nível de ensino, a fim de evitar aglomeração e o contato físico
entre alunos.

• Não será permitida a entrada ou permanência de alunos antes da
abertura dos portões. Ou seja, caso o aluno chegue antes da sua
abertura, o mesmo deverá aguardar nas áreas marcadas na
calçada da escola ou dentro do carro do seu responsável.

• Os alunos, ao chegarem, deverão obedecer à sinalização no chão
do corredor de entrada, de modo a garantir o distanciamento
mínimo obrigatório entre as pessoas e assim ,não causar
aglomeração.



• Será verificada a temperatura de (máximo 36,5° C) na entrada,
para acesso e permanência nas dependências da escola.

• O horário de saída dos alunos deverá ser respeitado
rigorosamente, não podendo, assim, o aluno permanecer na
dependência da escola mais do que 10 minutos após o horário
estabelecido para sua saída .

• Na entrada, será disponibilizado álcool em gel com acionamento
por pedal, assim como em outros ambientes da escola, como
pátio, corredores e setores administrativos. Crianças e
adolescentes NÃO devem levar álcool em gel nas mochilas
devido ao risco de acidentes.



• As salas de aulas, assim como os demais espaços comuns de
circulação da escola, estão sendo preparados conforme as
orientações e normas sanitárias recomendadas pelo Ministério da
Saúde e Governo do Estado do Maranhão, visando com isso
oferecer um retorno seguro aos alunos e funcionários.

• Placas de orientações visuais para prevenção contra o covid-19
serão posicionadas em locais estratégicos e adaptadas de acordo
com cada nível de ensino.

• Não será permitido atividades físicas que possam propiciar o
contato físico entre os alunos.



• O uso do bebedouro será apenas para encher a GARRAFA ou
COPO, que deverá ser trazido de casa e terá o uso individual
OBRIGATÓRIO. Assim, TODOS estão PROIBIDOS de beber
diretamente dos bebedouros, evitando assim possíveis contágios.

• Os alunos deverão trazer somente seus materiais e objetos
necessários à realização de suas atividades em sala de aula,
ficando assim proibido o empréstimo entre si destes materiais ou
objetos.

• A escola contará com um espaço reservado, para caso haja
manifestação de mal-estar ou sinais de adoecimento de algum
aluno, professor ou funcionário. Neste caso, a família será
chamada para a condução a um atendimento médico apropriado,
no tempo descrito no termo de comprometimento assinado pelos
pais ou responsáveis.



• Não será permitido o uso de luvas, uma vez que a Organização Mundial de
Sáude (OMS) não recomenda o uso regular de luvas, pelo fato de aumentar os
riscos de infecção em quem usa ou de transmissão para outras pessoas caso
sejam tocadas superfícies contaminadas sem que depois as luvas sejam retiradas
e as mãos lavadas.

• Os alunos que tiverem contato com pessoas diagnosticadas com COVID-
19 deverão cumprir quarentena domiciliar(por 14 dias),
acompanhando as aulas de forma REMOTA, seus pais e/ou responsáveis
ficam obrigados a comunicar imediatamente a escola.

• Os pais e/ou responsáveis deverão agendar seus atendimentos pedagógicos e
administrativos, através dos contatos de comunicação já conhecidos. Telefone
fixo 3653-2762, whatsapp 98146-4941, direct via instagram
@escolahorasalegresoficial e e-mail eha-26@hotmail.com



• A escola deverá proceder a limpeza da entrada, corredores, salas
de aula e banheiros de forma intensificada seguindo as orientações
dos órgãos competentes, durante este período de pandemia do
COVID-19.

• Superfícies mais tocadas, como maçanetas, interruptores e vidros
das portas, além dos ambientes de maior circulação de pessoas
serão desinfetadas frequentemente como forma de coibir a
propagação do coronavírus.

• As carteiras terão seus lugares fixados por uma marcação no chão
da sala. Não podendo o aluno tirá-la do seu devido lugar, evitando
assim o não cumprimento do distanciamento recomendado pelo
Organização Mundial de Saúde (OMS)



Orientações específicas para as famílias dos 
alunos (crianças e adolescentes)

• Garantir que o aluno leve consigo seus objetos de uso individual:

1 - No mínimo duas máscaras;

2 - Saco plásticos para acomodar as máscaras após o uso;

3 - Garrafa ou copo plástico;

4 - Materiais de uso individual.

• Avisar a escola em caso de COVID-19 (suspeito ou confirmado)
na família.



Orientações específicas para as famílias dos 
alunos (crianças e adolescentes)

• Manter em isolamento domiciliar por 14 dias, a partir do
surgimento dos sintomas, o aluno que:

1. Apresente sintomas da síndrome gripal e/ou;

2. Resida com algum caso confirmado de COVID -19 e/ou;

3. Teste positivo para COVID – 19 pelo RT-PCR



Rodízio de alunos
na retomada inicial

Com o intuito de respeitar o retorno e contribuir para sua total

segurança, a escola estabelecerá:

1. Rodízio de alunos para as turmas do Ensino Médio,

Ensino Fundamental II, Ensino Fundamental I e Educação

Infantil;

2. A alternância será entre as aulas presenciais e

virtuais (Ensino Híbrido) para todos os segmentos, até

que as autoridades competentes afirmem não ser mais

necessária;

3. Para atender o distanciamento mínimo entre alunos de

1,5m em ambientes refrigerados, as turmas serão

divididas em 02 ou 03 grupos.



Rodízio de alunos
na retomada inicial

Por exemplo:

1. A 1ª série A será dividida em A1 e A2;

2. O Grupo A1 terá aulas presenciais segunda e terça, e por

transmissão remota, quarta, quinta sexta e sábado (ensino

médio e ensino fundamental II )

3. O Grupo A2 terá aulas presenciais quarta e quinta (ensino

médio e ensino fundamental II) e, por transmissão remota,

segunda , terça, sexta e sábado;

4. Na semana seguinte, os grupos inverterão a sequência das

aulas presenciais e remotas, nos dias semana;

5. Serão divulgados, pela plataforma do GoogleClassroom, os

horários e organização das aulas presenciais e virtuais de cada

série e turma.



Aulas ao vivo 
na retomada das aulas 

presenciais

• As Aulas On-line terão regras específicas:

1. Serão transmitidas ao vivo, buscando seguir o horário

semanal das séries. Entretanto, possíveis alterações

poderão ocorrer, de acordo com a necessidade de se otimizar

o tempo ou a execução do protocolo sanitário;

2. O horário das aulas ao vivo, para os alunos que estarão

em atividade remota, será o mesmo para os alunos que

estarão na escola.



Aulas ao vivo 
na retomada das aulas 

presenciais

3. Nos dias em que o aluno assistir as aulas on-line, o mesmo deverá

comportar-se como se estivessem na escola, devidamente sentados e

uniformizados;

4. A pontualidade e assiduidade serão fundamentais para o bom

acompanhamento das aulas;

5. A presença do aluno será registrada pelo professor no inicio e

final da aula;

6. Todos deverão usar nome completo e foto atualizada no perfil,

caso contrário não será aceito na sala de aula on-line .



• Lembramos que o momento exige uma grande interação

entre família e escola, uma vez que almejamos alcançar os

objetivos de um retorno seguro e consistente às atividades

presenciais.

• Desta forma, solicitamos aos pais ou responsáveis que

promovam a atualização cadastral como forma de

assegurar uma comunicação eficaz, anexada ao link:

https://https://docs.google.com/forms/d/1dWVW_SPe-

p9nXOnbTNeGUNpKNzyheru7DzOLJMbqLKI/edit



Cronograma 
Retorno Gradual

Seguindo as orientações contidas no Art. 2º Capítulo

II, Seção I – Da Retomada das Atividades Educacionais

Presenciais do Decreto nº 35.859 do Estado do Maranhão,

alterado pelo Decreto nº 35.880/2020 retornaremos

gradualmente às aulas presenciais, conforme as datas

especificadas:



Ensino Médio

03.08 – 3º Ano 

10.08 – 2º Ano e 1º Ano  

Ensino Fundamental II

17.08 – 9º Ano e 8º Ano 

24.08 – 7º Ano e 6º Ano  



Ensino Fundamental I

17.08 – 5º Ano e 4º Ano 

24.08 – 3º Ano e 2º Ano   

31.08 – 1º Ano



Educação Infantil

31.08 – Infantil II e Infantil I 

08.09 – Materna II e Maternal I   



Precauções para prevenir o 
contágio do coronavirus:

Usar máscaras

Lavar as mãos 
frequentemente

Utilizar álcool em gel

Não compartilhar objetos 
de uso pessoal

Manter 
distanciamento 

Evitar aglomerações



Rua 21 de Agosto, 557 – Centro, Santa Inês/MA

eha-26@hotmail.com

@escolahorasalegresoficial

Atenciosamente,
A Diretoria.

Estarmos juntos neste momento,
faz toda a diferença !

mailto:eha@hotmail.com

