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NORMATIVA 08/2021 

A normativa 08/2021 surge em face da pandemia do COVID 19, a mesma trata do GUIA DE 
RETOMADA NA MODALIDADE DE ENSINO HÍBRIDO na Rede Municipal de Ensino de Santa 
Isabel e orienta em relação às condutas pedagógicas e os procedimentos a serem adotados nesta 
rede de ensino. A normativa 08 está em consonância com o Plano São Paulo que enfatiza o retorno 
gradual, de forma revezada e organizado em fases, garantindo momentos não presenciais e 
presenciais e com o número reduzido de alunos por turma/sala e de acordo com o PARECER 
CNE/CP Nº: 19/2020 . 

ENSINO HÍBRIDO 
O ensino híbrido é uma modalidade de ensino / aprendizagem, que visa atender de forma parcial 
os alunos no espaço escolar de forma presencial e simultaneamente atender os demais alunos 
matriculados de forma remota e/ ou online, potencializando ferramentas digitais e o uso de recursos 
tecnológicos, de forma interativa e de fácil acesso aos educandos. Na perspectiva do ensino híbrido 
professores e alunos ensinam e aprendem em tempos, formas e locais diferentes. 
Para o sucesso do ensino híbrido em nossa rede, professores e gestores precisam ter muito claro 
que os objetos de conhecimento trabalhados no modelo presencial serão os mesmos no online, 
um deve completar o outro e não substituir, porém com estratégias diferenciadas. 
O ensino híbrido nesta municipalidade tem como meta o retorno gradual das aulas presenciais, de 
forma segura, possibilitando ao docente um atendimento personalizado aos alunos e o 
estreitamento do vínculo professor / aluno/ escola / comunidade. 
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PILARES DO ENSINO HÍBRIDO NESTA MUNICIPALIDADE 

 

 

 
OBJETIVOS GERAIS 

 
 Identificar as lacunas nas aprendizagens dos alunos por conta da suspensão das aulas 

presenciais; 

 Recuperar a aprendizagem dos alunos; 

 Priorizar as habilidades essenciais e o desenvolvimento das capacidades cognitivas e 

socioemocionais; 

 Prevenir do abandono e evasão escolar. 

 

OBJETIVOS NO ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 
 Acolher de forma afetiva e acadêmica os alunos; 

 Mapear os alunos em situação de vulnerabilidade social e pedagógica; 

 Promover o diálogo e a interação por meio da troca de saberes; 

 Revisitar conceitos e criar estratégias para sanar as dificuldades na aprendizagem; 

 Atender de forma presencial focando na perspectiva do currículo contínuo bianual. 

 

OBJETIVOS NO ATENDIMENTO REMOTO E/OU ONLINE 

 
 Dar maior autonomia para os alunos e incentivar o protagonismo infantil; 

 Flexibilizar e otimizar o tempo com o acesso a uma plataforma de aprendizagem; 

 Acessar as ferramentas digitais e tecnológicas no processo de aprendizagem, tornando as 

aulas mais prazerosas; 

 Efetivar a participação dos alunos no seu processo de aprendizagem; 

 Inserir a Cultura digital na rotina escolar. 

 

 

PROTOCOLOS 

SANITÁRIOS 

ORGANIZAÇÃO 

SEGURA

APRENDIZAGEM 

COM FOCO NAS 

HABILIDADES 

ESSENCIAIS 

INCLUSÃO DE 

ALUNOS EM 

SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE

ACOLHIMENTO 

SOCIOEMOCIONAL
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FASES DE ATENDIMENTO 

 
A retomada presencial escalonada acontecerá nesta rede de ensino de forma gradativa obedecendo 

os critérios e as *fases abaixo: 

 

* A proposta apresentada é flexível, tendo em vista a restrições sanitárias e as orientações dos 

órgãos de saúde e o comitê municipal para o enfrentamento do COVID 19. 

O atendimento presencial será garantido a todos os alunos, porém a PARTICIPAÇÃO SERÁ 

FACULTATIVA  devendo os responsáveis legais pela criança assinar um termo de adesão no caso 

de interesse da participação presencial da criança ou um termo de não adesão ao atendimento 

presencial e  se comprometendo pelo acompanhamento remoto do educando (em anexo). 

O período de consulta as famílias e preenchimento dos termos acontecerão de 10 a 14 de maio. A 

equipe gestão após este período organizará as listas dos alunos por cores (VERMELHA, 

LARANJA), conforme a porcentagem e a fase. 

EXEMPLO DE LISTA: 
2° ANO A – PERÍODO MANHÃ – PROFESSORA SIMONE 

FASE 01 – 50% 

ANA CAROLINA JULIA SILVA 

ANNA DOS SANTOS JULIANA CHAVES 

CAMILA DOS SANTOS KETHELYN VITÓRIA 

CARLOS JULIANO LARISSA DE AQUINO 

CHRISTIAN NUNES LUANA VICTORIA 

EDUARDO HAX MARIA EDUARDA 

EMILY RODRIGUES MICHELE FERREIRA 

FELIPE MARTINS TAIS CASTRO 

FERNANDA ANDRADE BRIAN MARTIN 

GERSON LUIS CARLOS EDUARDO 

INGRID RITA DANIEL VIEGA 

JOCIMARI MOREIRA ROBERTO CUNHA 

NÃO AUTORIZOU O ATENDIMENTO PRESENCIAL 

WILSON SILVA 

Na fase 01 a Secretaria de Educação de Santa Isabel optou –se pela ROTAÇÃO VERTICAL: 

segundas – feiras (2° anos), terças – feiras (3° anos), quartas – feiras (4° anos e 5° anos), quintas – 

feiras (5° anos) e sextas – feiras (1° anos). 

EM RELAÇÃO A FASE 02 HAVERÁ UMA NORMATIVA REGULAMENTANDO A MESMA 

FASE 01 

•50% 

•31/05 a 21/07 

FASE 02 

•75% 

•02/08 a 31/08 

Retorno dos 

especialistas 
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Segue exemplo da tabela de atendimento presencial: 

 

FASE 01 – 50% 
ENSINO FUNDAMENTAL  

DATAS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
31/05 a 
02/06 

50% 
2° anos 

Vermelho 

50% 
3° anos 

Vermelho 

50% 
4° anos 

Vermelho 

50% 
5° anos 

Vermelho 

Feriado Ponto 
facultativo 

07/06 a 
11/06 

50% 
2° anos 
Amarelo 

50% 
3° anos 
Amarelo 

50% 
4° anos 
Amarelo 

50% 
5° anos 
Amarelo 

50% 
5° anos 
Amarelo 

50% 
1° anos 
Amarelo 

14/06 a 
18/06 

50% 
2° anos 

Vermelho 

50% 
3° anos 

Vermelho 

50% 
3° anos 

Vermelho 

50% 
5° anos 

Vermelho 

50% 
5° anos 

Vermelho 

50% 
1° anos 

Vermelho 

21/06 a 
25/06 

50% 
2° anos 
Amarelo 

50% 
3° anos 
Amarelo 

50% 
4° anos 
Amarelo 

50% 
5° anos 
Amarelo 

50% 
5° anos 
Amarelo 

50% 
1° anos 
Amarelo 

28/06 a 
02/7 

50% 
2° anos 

Vermelho 

50% 
3° anos 

Vermelho 

50% 
4° anos 

Vermelho 

50% 
5° anos 

Vermelho 

50% 
5° anos 

Vermelho 

50% 
1° anos 

Vermelho 

05/07 a 
09/07 

50% 
2° anos  
Amarelo 

50% 
3° anos  
Amarelo 

50% 
4° anos  
Amarelo  

50% 
5° anos  
Amarelo 

50% 
5° anos  
Amarelo 

50% 
1° anos  
Amarelo  

12/07 a 
16/07 

50% 
2° anos 

Vermelho 

50% 
3° anos 

Vermelho 

50% 
4° anos 

Vermelho 

50% 
5° anos 

Vermelho 

50% 
5° anos 

Vermelho 

50% 
1° anos 

Vermelho 

19/07 a 
21/07 

50% 
2° anos  
Amarelo 

50% 
3° anos  
Amarelo 

50% 
4° anos  
Amarelo  

50% 
5° anos  
Amarelo 

Recesso 
Escolar  

Recesso  
Escolar  

 

O atendimento presencial será de 4h cabendo aos gestores da unidade escolar fazer um  cronograma 

de entrada, intervalo e saída de forma alternada, com a finalidade de evitar aglomerações. Exemplo: 
 

TURMA ENTRADA INTERVALO SAÍDA 

TURMA 1° A 07h 09h 11h 

TURMA 1° B 07h15 09h30 11h15 

TURMA 1° C 07h30 10h 11h30 
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EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 
 

Quanto os alunos da EJA e da Educação Especial permanecerão no atendimento remoto, com 
retorno previsto para a 2° fase,  após o recesso escolar.  
 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Em relação a Educação Infantil as turmas do G1, G2 e G3 permanecerão com as aulas no modelo 

remoto / online via grupo do WhatsApp, atrelando outras ferramentas e recursos digitais e 

tecnológicos. Já para as turmas do G4 e G5 será adotado o modelo híbrido de ensino, mesclando 

momento presenciais com momentos remotos / online via grupo do WhatsApp. 

O atendimento presencial será de 4h, devendo seguir as mesmas orientações para o ensino 

fundamental em relação a alternância de horário de entrada, saída e intervalo. Na fase 01, a 

Secretaria de Educação de Santa Isabel fará a adoção de uma rotação vertical: segundas – feiras 

(G4), quartas e sextas – feiras (G5). O atendimento ao G5 acontecerá duas vezes na semana 

levando–se em conta a transição do infantil para o fundamental. 

O trabalho pedagógico a ser desenvolvido no atendimento presencial será focado nos Campos de 

Experiências e planejados com base nos direitos de aprendizagem. No dia do atendimento tanto 

na forma presencial como na remota, não será trabalhado atividades do LDI e sim atividades 

complementares, cabendo o professor com o apoio da coordenação pedagógica fazer os ajustes 

necessários no cronograma bimestral. 

Orientamos os professores da educação infantil que no primeiro contato com os alunos de forma 

presencial façam uma acolhida, uma roda de conversa com foco nos protocolos sanitários que 

deverão ser seguidos no atendimento presencial e uma aula passeio pela unidade escolar, 

apresentando o grupo de apoio e administrativo da Unidade Escolar. Na educação infantil 

orientamos os professores a realizarem as atividades diagnósticas com os alunos com foco na 

escrita do nome, desenho dirigido (focando atenção, escuta e oralidade), números de 1 a 5, cores e 

formas e relação número e quantidade. 

A ludicidade deve fazer parte da rotina do atendimento presencial da Educação Infantil, por meio 

de músicas, brincadeiras, contação de histórias e atividades de movimentos. Orientamos a 

estimularem muito as práticas de oralidade por meio de rodas de conversas, o treino da escuta e 

da fala contribuem de forma significativa no processo de aprendizagem de nossos alunos. 

Por conta da pandemia orientamos a não manipulação de jogos, brinquedos e livros (materiais de 

uso coletivo) e a prática de brincadeiras e jogos de contato. Sugerimos atividades físicas que 

possam ser realizadas individualmente, evitando contato direto com os demais alunos.
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 Segue exemplo da tabela de atendimento presencial: 
 

FASE 01 – 50% 
EDUCAÇÃO INFANTIL  

DATAS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
31/05 a 
02/06 

50% 
G4 

Vermelho 

 50% 
G5 

Vermelho 

Feriado Ponto 
facultativo 

07/06 a 
11/06 

50% 
G4 

Amarelo 

 50% 
G5 

Amarelo 

 50% 
G5 

Amarelo 

14/06 a 
18/06 

50% 
G4  

Vermelho 

 50% 
G5 

Vermelho 

 50% 
G5 

Vermelho 

21/06 a 
25/06 

50% 
G4 

Amarelo 

 50% 
G5 

Amarelo 

 50% 
G5 

Amarelo 

28/06 a 
02/7 

50% 
G4 

Vermelho 

 50% 
G5 

Vermelho 

 50% 
G5 

Vermelho 

05/07 a 
09/07 

50% 
G4  

Amarelo 

 50% 
G5 

Amarelo  

 50% 
G5 

Amarelo  

12/07 a 
16/07 

50% 
G4 

Vermelho 

 50% 
G5 

Vermelho 

 50% 
G5 

Vermelho 

19/07 a 
21/07 

50% 
G4 

Amarelo 

 50% 
G5 

Vermelho 

Recesso 
Escolar  

Recesso  
Escolar  

 

ALINHAMENTOS PEDAGÓGICOS 

De forma concomitante as aulas presenciais, os alunos continuarão com as atividades remotas via 
Plataforma Google Sala de Aula e WhatsApp (envio de link), mantida em todas as turmas do 
ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Santa Isabel. No atendimento presencial os 
professores deverão focar nas habilidades essenciais dos componentes curriculares de Língua 
Portuguesa (Leitura, Escrita Produção e Revisão textual) e Matemática (número, quantidades, 
operações e situações problemas), sendo destinado 02 aulas para cada disciplina. As aulas 
presenciais precisam ser dinâmicas e não destinada somente a realização de atividades, por isso a 

necessidade da mesma ser bem planejada e utilizando diferentes estratégias.
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No dia da aula presencial, o professor postará na plataforma institucionalizada pela Secretaria de 
Educação, apenas atividades complementares possíveis de serem realizadas, porém a 
interação deverá ocorrer com os alunos que serão atendidos no presencial. As atividades postadas 
na plataforma serão devolvidas e corrigidas em momento oportuno. 
Orientamos que na aula presencial não seja focado o trabalho com o LDI – Livro Didático 

Integrado, o direcionamento precisa ser pontual, a fim de sanar as possíveis lacunas geradas pela 
suspensão das aulas presenciais. 
Quanto aos alunos dos quintos anos do ensino fundamental que participarão da Prova Brasil, as 
aulas presenciais terão como foco as novas matrizes do SAEB com os descritores, a preparação 
de nossos alunos para a realização das provas. 
Compete os gestores fazer o acompanhamento dos alunos tanto na modalidade remota como na 
presencial, mapear os alunos que não estão acessando o Google Classroom ou fazendo a retirada 
dos roteiros e, se necessário, realizar a busca ativa. 
Orientamos os professores ao primeiro contato com os alunos de forma presencial, fazer uma 
acolhida, um momento de apresentação, uma roda de conversa reforçando as medidas sanitárias 
que deverão ser seguidas no atendimento presencial. Para os alunos do 1° ano e 2° ano sugerimos 
uma breve aula passeio pela unidade escolar, para que os mesmos possam se familiarizar com o 
prédio escolar e com os funcionários que compõem o quadro de apoio e administrativo da unidade 
escolar. 
Na fase 01 orientamos os professores a realizarem um diagnóstico de leitura e escrita, utilizando 
como referência as mesmas orientações didáticas e pedagógicas das Avaliações de Entrada. 
Seguem os gêneros propostos para as Diagnósticas presenciais. 
 

 1° ano: Lista de palavras do mesmo campo semântico; 

 2° ano: Lista de palavras do mesmo campo semântico e texto de memória (cantiga); 

 3° ano: Escrita de texto de memória parlenda; 

 4° ano: Reescrita de texto narrativo; 

 5° ano: Reescrita de texto narrativo. 

 
Quanto as aulas presenciais recomendamos mais uma vez que seja utilizada estratégias 

diferenciadas para dinamizar as aulas contribuindo para a apropriação dos saberes. A “Pirâmide 

de Aprendizagem”, criada pelo psiquiatra William Glasser mostra como o cérebro humano se 

adequa a cada estilo de estudo, ao analisarmos podemos formatar nossas aulas de forma a atingir 

nossos alunos com atividades significativas. 
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ORIENTAÇÃO AOS GESTORES 

 Fazer o acompanhamento das aulas presenciais dando suporte técnico pedagógico aos 

professores naquilo que eles precisarem. 

 Retornar o preenchimento da ficha de visita. 

 HTPCS que envolvam a Homologia de projetos: Planejar o HTPC de forma a oportunizar os 

professores a vivenciarem a experiência do ensino híbrido e principalmente o trabalho focado 

nas metodologias ativas, para que compreendam a dinâmica a ser trabalhada com os alunos. 

 Orientar os pais e a comunidade escolar sobre a nova modalidade que será empregada na 

Rede Municipal de forma a tranquilizar os mesmos. 

 Efetuar a pesquisa com os pais e conduzir o processo de preenchimento do termo de adesão  a 

modalidade híbrida. 

 Será ofertado aos alunos a merenda seca, cada unidade escolar deverá estabelecer a sua 

organização, seguindo os protocolos necessários. Os gestores devem garantir um intervalo  de 

no mínimo 15 minutos no serviço de merenda entre uma turma e outra, para a higienização 

das mesas e bancos. A merenda poderá ser ofertada dentro da sala de aula. 

 Organizar estagiários, professores readaptados para auxiliar no serviço de apoio ao aluno. 

 Organizar os funcionários do grupo de apoio para que façam os acompanhamentos das 

entradas, saídas e intervalo dos alunos. 

 Importante designar funcionários para o controle de acesso e a orientação aos alunos. 

 Todos os familiares e responsáveis legais pela criança deverão ser comunicados sobre as 

ações para a retomada das aulas. Solicitamos que seja informado aos mesmos às condições  

das escolas para abertura dos prédios. 
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ORIENTAÇÃO AOS PAIS 
A temperatura da criança deve ser verificada antes de sua saída para a escola. Em caso de 

temperatura 37,5° ou superior não enviar a criança para a escola. 

 O aluno ao apresentar sintomas gripais ou para COVID 19 (calafrios, dor de garganta, 

dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato, perda de paladar, obstrução nasal, diarréia, 

dificuldade para respirar e falta de ar) orientamos os pais a não enviar para a escola e 

procurar o atendimento médico. 

 O kit de proteção individual do aluno (máscara e garrafinha para água) deve ser enviado 

para utilização do aluno, no atendimento presencial. 

 Os pais e responsáveis pela criança devem higienizar a mochila da criança e os materiais 

levados da casa para a escola e da escola para a casa. 

 Em relação ao uso do uniforme, os pais e responsáveis devem ser orientados que o uso 

do  mesmo deve ocorrer somente na escola, trocando imediatamente ao chegar em casa. 

 Em caso de algum membro da família apresentar sintomas ou positivar para COVID 19, 

mesmo que a criança esteja assintomática, orientamos os pais a comunicarem a equipe 

gestora da Unidade Escolar e deixar a criança em auto – quarentena, a mesma 

participará das aulas apenas de forma remota, até o 14° dia. 

 
PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O SURGIMENTO DE ALGUM 

CASO DE COVID 19 
 

No caso de um aluno positivar para COVID 19, a sala de aula onde o caso foi identificado deverá 

permanecer fechada por 14 dias. Os alunos e professores desta sala deverão ficar em auto 

quarentena por 14 dias em atendimento remoto. 

 

PROTOCOLOS SANITÁRIOS 
 

Compete aos gestores garantir a incorporação dos protocolos sanitários na unidade escolar, de 

acordo com documento expedido pela Secretaria de Educação no dia 11 de fevereiro de 2021, 

“PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS GRADUAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

SANTA ISABEL”. 

 Aferição de temperatura corporal dos funcionários e alunos ao adentrar a unidade escolar. 

 Obrigatoriedade de uso de máscara de proteção individual. Importante: cabe a direção da 

unidade adquirir kit de máscaras, para fornecimento aos alunos no caso de possíveis 

eventualidades. 

 Higienização das mãos ao adentrar a unidade escolar. 

 Higienização prévia das carteiras e cadeiras que serão utilizadas. 

 Desativação de bebedouros com disparo para boca. 

 Desinfecção das maçanetas antes e após as aulas presenciais. 
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 Disponibilização de um ambiente para promoção de isolamento imediato no caso do aluno 

apresentar sintomas e/ou apresentar temperatura elevada, a família deverá ser comunicada 

imediatamente. Orientar a família para que, a mesma busque atendimento no serviço de 

saúde. 

 Cada aluno deve trazer a sua garrafinha para beber água. 

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

 Utilizar marcação no piso para sinalizar o distanciamento de 1,5 metro; 

 Organizar as salas de aulas e as carteiras, respeitando o distanciamento de 1,5 metro; 

 Evitar que pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora entre na escola; 
 
 

 

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

 

Santa Isabel, 03 de maio de 2.021. 

 

 
Maria Donizeti de Queluz Camargo 

Secretária de Educação 

 
 

Mária Aparecida Martins 
Diretora de Educação 

 
 

Rodrigo Ap. da Silva 
Diretor Pedagógico
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TERMO DE ADESÃO PARA AULAS PRESENCIAIS 
MODALIDADE ENSINO HÍBRIDO 

 
Eu,  , RG de n°:      

responsável pelo Aluno (a)   regularmente 

matriculado no , declaro ter ciência que: 

 O atendimento acontecerá na Modalidade de Ensino Híbrido (organizado em fases e 

atendimento escalonado com redução do número de alunos na classe). 

 Declaro estar ciente de todas as medidas preventivas estabelecidas pela Unidade 

Escolar, em consonância com o Protocolo Sanitário emitido pela Secretaria de Educação, 

conforme orientações dos órgãos de saúde. 

 Declaro estar ciente que caso meu filho (a) apresente sintomas de COVID- 19 (febre, 

tosse, falta etc.), ou tenha contato com pessoas que os apresentem, ou tenha positivado 

para COVID 19, o mesmo deverá permanecer exclusivamente com o atendimento remoto 

pelo período de 14 (catorze) dias. 

 Declaro estar ciente que devo acompanhar e desenvolver as atividade s remotas, 

mesmo que participe das atividades presenciais nos dias e horários indicados pela equipe 

escolar. 

(  ) AUTORIZO o educando a participar das atividades presenciais desenvolvidas pela Unidade 

escolar; 

(  ) NÃO AUTORIZO o educando a participar das atividades presencias desenvolvidas pela Unidade 

Escolar, porém me comprometo com a participação do meu filho (a) nas aulas remotas (via 

plataforma) ou retirada de roteiro de atividades impressas. 

 
Santa Isabel,           de de 2.021. 

 
 

 
Assinatura do responsável
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Município de Santa Isabel 
Secretaria Municipal de Educação 

Diretoria Pedagógica 
Tel. 4656-2440/e-mail: diretoriapedagogicasi@gmail.com 

“Paraíso da Grande São Paulo” 
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