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1. Introdução  
 

O Sesc tem a missão de promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar 
social e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de 
seus familiares e da comunidade, para uma sociedade justa e democrática. 

As Diretrizes para a Educação Básica do Sesc apontam o compromisso com o 
desenvolvimento integral dos estudantes em suas diversas dimensões (intelectual, física, 
afetiva, social, ética, moral e simbólica) e, combinadas com os documentos norteadores da 
educação nacional, propõe a superação da divisão e da hierarquização entre o 
desenvolvimento intelectual e o emocional. Educar integralmente é uma diretriz que baliza o 
trabalho de educação do Sesc em todas as modalidades e segmentos e em quaisquer que 
sejam as condições e situação social.  

O presente documento foi elaborado com o objetivo de subsidiar o planejamento das ações 
para a organização do retorno às atividades presenciais nas unidades educacionais, a partir 
do diálogo entre o Departamento Nacional e os Departamentos Regionais, buscando o 
compartilhamento de iniciativas e inspirações.   

Um dos grandes desafios de enfrentamento das mudanças provocadas pela pandemia de 
Covid-19 foi o fechamento das escolas e como garantir a aprendizagem dos estudantes em 
tempos de distanciamento físico.1 Porém, há outro desafio que se delineia no horizonte – 
como planejar e orientar a reabertura das escolas.  

Elencamos, a partir da análise e revisão de materiais e documentos nacionais e internacionais, 
algumas medidas e estratégias que possam nortear e apoiar o trabalho da equipe escolar. 
Cabe ressaltar que, em função da dinâmica de contágio e dos diferentes estágios do surto, 
tais medidas têm acontecido em caráter excepcional e carecem de tempo para se 
estabelecerem como acertadas.   

Recentes estudos sobre o desenvolvimento da Covid-19 em crianças e adolescentes ainda 
buscam esclarecer quais são os riscos, uma vez que este público parece ser o que manifesta 
menos sintomas, ainda que não signifique ausência de consequências futuras. Para tanto, 
compreendemos a necessidade de unirmos esforços para tornar os ambientes escolares do 
Sesc mais seguros para todos. Reforçamos que o conjunto de estratégias a ser apresentado 
levou em consideração o panorama das medidas adotadas por outros países, como forma de 
nos inspirar na tomada de decisões.   

 

Uma vez que se trata de um cenário de excepcionalidade, essas orientações devem ser 
revisitadas e revisadas constantemente para avaliarmos se permanecem eficientes no seu 

propósito e para garantir as adequações necessárias a cada realidade. 

 
1 Para fins deste documento, entendemos distanciamento físico como sinônimo de distanciamento 
social, isolamento ou quarentena. 
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2. Contextualização   
 

O compromisso da Educação do Sesc é promover uma educação voltada ao acolhimento dos 
sujeitos, reconhecimento e desenvolvimento pleno de suas singularidades, constituindo um 
espaço de aprendizagem inclusivo e democrático, com o fortalecimento de práticas não 
discriminatórias e respeito às diferenças. Por estar presente em todas as regiões do país, essa 
diversidade institui distintas formas de ser brasileiro, que precisam incidir no planejamento e 
na execução de diferentes propostas e encaminhamentos. Observada a diversidade dos 
estudantes e dos territórios, os diferentes segmentos e modalidades de educação atendidos 
pelo Sesc devem ocupar-se de uma proposta pedagógica que atenda às especificidades da 
formação e da emancipação humana.  

Destacamos que as ações pedagógicas aqui descritas têm como princípio garantir que os 
Direitos de Aprendizagem sejam respeitados, considerando que os estudantes aprendem a 
partir deles. São direitos inegociáveis quando pensamos em práticas relacionadas à 
Educação.   

Na retomada das atividades presenciais precisamos 
estabelecer alguns objetivos gerais e personalizados no 
que diz respeito aos conteúdos educacionais projetados 

para o ano. Afinal, os estudantes foram expostos a 
diferentes experiências de aprendizagens.  

Buscamos situações que podem ser desenvolvidas, calcadas nos princípios Educar e Cuidar, 
principalmente neste momento que precisamos intensificar os cuidados com a higiene e a 
saúde. Outro princípio determinante é o da Escuta. Ouvir as famílias, a comunidade escolar, 
os demais parceiros que atuam na instituição é fundamental para pensarmos formas de 
organizar o retorno às aulas presenciais. Refletir com os estudantes como poderemos nos 
estruturar, nesta nova ordem, poderá ser um bom começo para preparar estratégias de 
retorno.   

O Sesc propõe que os deslocamentos dentro da escola possam acontecer de forma 
respeitosa e acolhedora, a fim de reestabelecer as atividades presenciais, contribuindo para 
um ambiente de estabilidade emocional. Cabe aos educadores antecipar informações e 
combinações sobre esses deslocamentos e demais mudanças que venham a ocorrer durante 
a jornada na escola.  

É preciso enfatizar com os estudantes a forma de tratar os novos procedimentos relativos 
aos cuidados com a sua saúde e a de seus colegas, sem assustá-los ou amedrontá-los, 
conversando de maneira respeitosa, honesta, lúdica e cuidadosa, para que se sintam seguros 
no ambiente escolar. Confiar na equipe da escola é fundamental para que tudo dê certo.    

A relação dos estudantes com a natureza tem sido um pilar no trabalho pedagógico, e, 
portanto, buscar alternativas para intensificar o contato deles em áreas abertas, iluminadas, 
arejadas, se possível com animais, pode ser uma oportunidade de ampliar as suas 
experiências. 
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Educação Infantil e Ensino Fundamental 

É bom lembrar que na infância o jogo simbólico é um forte aliado 
durante toda a ação docente. Podemos, a partir do imaginário das 
crianças buscar alternativas e criar possibilidades de brincar sem se 
tocar, atravessar caminhos inventados sem encostar uns nos outros e 
nos objetos, além de definir novas regras de viagens e caminhos para 
combater o vírus.   

 

Ensino Médio 

Especialmente no último ano, os educadores precisam lidar com o desafio da preparação para 
os exames de acesso às universidades, o ENEM, a continuidade dos estudos em formação 
profissional e a transição para o mercado de trabalho. No entanto, a reflexão sobre o projeto de 
vida deve se destacar no currículo pelo seu impacto na aprendizagem. A partir dele, o estudante 
assume o papel de protagonista na sua formação, desenvolvendo uma visão holística de mundo, 
com capacidade de avaliar o contexto atual para planejar ações que construam o seu futuro e o 
da sociedade.  

 

Educação de Jovens e Adultos 

O Sesc reconhece que o público da Educação de Jovens e Adultos é composto por sujeitos de 
saberes constituídos nas experiências historicamente vividas e que se encontram à margem do 
acesso aos bens culturais, sociais, econômicos e de direitos. Reconhece ainda o direito à 
aprendizagem ao longo da vida, assegurando o acesso à escolarização a qualquer tempo, em 
qualquer idade, em qualquer condição, e permeada por outros saberes. Deste modo, é 
necessário estabelecer estratégias para atender de forma diversa sujeitos em diferentes 
condições de aprendizagens.  

Destaca-se como desafio, principalmente em condições de ensino remoto, 
a ampliação do acesso, assegurando a permanência e a continuidade do 
processo educativo escolar. Trata-se de reconhecer verdadeiramente o 
direito de todos e todas à educação e a retomada de sonhos e projetos 
anteriormente interrompidos. Nesse sentido, a Busca Ativa2 procura 
constituir estratégias para acesso, permanência, construção e 
manutenção de vínculos e acompanhamento de trajetórias de 
aprendizagens.  

  

 
2 Consiste em um conjunto de ações direcionadas aos estudantes potenciais da modalidade que estão 
fora da escola, além de acompanhamento da frequência para permanência e trajetória eficiente de 
aprendizagem.   
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3. Intersetorialidade  
 

Entendemos a importância de fortalecer a rede de apoio entre as unidades do Sesc e os 
demais agentes presentes no território, que podem compor os programas da Saúde, da 
Cultura, do Lazer e da Assistência do Sesc e de outras instituições públicas e privadas, com 
atenção para as áreas de logística e tecnologia. Nessa perspectiva, o território também se 
constitui como espaço educativo em constante diálogo com os sujeitos que o compõe.  

A escola é parte do território e se estabelece a partir do diálogo com ele, auxiliando na 
construção de uma ordem social que contemple a diversidade dos sujeitos que ali vivem. 
Nosso maior objetivo com os estudantes do Sesc, desde o distanciamento físico, é o de 
reinventar o alcance da nossa atuação como educadores e garantir vínculos para a 
permanência e continuidade de aprendizagens. Ações que se concretizaram a partir da 
compreensão dos cenários, de possibilidades e limites, dos processos de formação e 
informação, além de intensas trocas locais e nacional.  

Convém reconhecer a rede de apoio estabelecida pelos municípios onde as unidades do Sesc 
atuam. Em condições gerais, fortalecer o diálogo e a troca de experiências e informações é 
uma estratégia eficaz para ampliar a diversidade de atendimentos (psicológico, social, de 
saúde, apoio especializado). Essa rede, comumente composta pelos serviços de atendimento 
aos cidadãos em Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência 
Especializado da Assistência Social (CREAS), Postos de Saúde de Família, Conselho Tutelar, 
escolas, entre outros órgãos públicos e parceiros privados, é um importante ponto de partida 
para organizar as ações em cada território, considerando o que já está estabelecido e 
traçando outras estratégias.  

Outro fator preponderante é a possibilidade de comunicação com a comunidade do entorno, 
compartilhando as ações adotadas pela escola e solicitando o apoio para a acolhida dos 
estudantes. Serão nossos parceiros para tornar o caminho até a escola um lugar de confiança, 
orientações e responsabilidade.   

É imprescindível que a equipe, junto com os profissionais responsáveis pelo transporte dos 
estudantes, organize reuniões de apresentação dos protocolos adotados pelo Sesc e 
orientação sobre cuidados necessários (distanciamento entre passageiros, uso de máscara, 
higiene das mãos, limpeza do veículo etc) para a chegada e a saída da escola. Nesses 
encontros, podem ser abordadas temáticas relativas ao acolhimento, perdas de entes 
queridos, e demais assuntos que foram vivenciados por todos, de modo a minimizar os 
temores, incertezas e angústias dos estudantes.  
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4. Formação continuada da equipe  
 

Será preciso organizar uma equipe multidisciplinar do Sesc (Saúde, Assistência, Logística, 
Tecnologia, Comunicação, dentre outros), além de estabelecer parcerias externas com 
outros profissionais que possam dar apoio ao trabalho a ser realizado.  

Para que minimizemos os riscos no retorno às aulas, será necessário intensificar a formação 
de todos os profissionais que compõe a equipe. Alguns dos pontos que merecem destaqe:  

 Acolhimento e sensibilização. 
 Parceria entre família e escola. 
 Ações em parceria com o território. 
 Planejamento, reorganização de ações presenciais e a distância. 
 Reflexão sobre os efeitos psicossociais decorrentes do distanciamento físico e suas 

consequências. 
 Higienização e medidas sanitárias.  

As ações prévias e de continuidade das atividades deverão ser realizadas sistematicamente 
com toda a equipe para avaliar o andamento e discutir possibilidades sobre os aspectos que 
abordam os novos procedimentos. Não podemos perder de vista que observar, conversar e 
ouvir os estudantes são elementos que garantirão o sucesso das ações. 

 

Salientamos que a realização de formação da equipe escolar deve acontecer antes da 
retomada presencial dos estudantes. 

 

5. Parceria com as famílias   
 

Se a parceria escola/família já era um fundamento relevante para que o trabalho escolar se 
desenvolvesse, agora, não há outra possibilidade. Consideramos imprescindível que o vínculo 
construído e fortalecido ao longo do distanciamento físico seja mantido. 

É primordial ouvir as famílias sobre as diversas necessidades que se apresentarão neste 
momento de retorno. O planejamento das ações, desde a nova rotina dos protocolos da 
escola até o apoio à conscientização dos estudantes para os comportamentos a serem 
tomados, deve ser realizado em parceria com a comunidade escolar, buscando especialistas 
de diferentes áreas. 

A escola deverá produzir materiais de apoio que orientem as famílias e sejam compartilhados 
com os estudantes, indicando o que cada um poderá trazer para a escola, incluindo as 
máscaras individuais e os procedimentos de uso. O Departamento Nacional produziu o 
documento Protocolo de Prevenção à Covid-19 – Programa Educação – Escolas, que poderá 
auxiliar neste momento.  

As refeições oferecidas nas unidades educacionais do Sesc contribuem para a garantia da 
segurança alimentar e nutricional de seus estudantes. Portanto, será necessário planejar 
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alternativas para apoiar as famílias quanto à alimentação dos estudantes no centro 
educacional, ainda que eles não o frequentem diariamente.  

Ressaltamos que a comunicação com as famílias é imprescindível, mesmo nos casos do 
Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, quando a comunicação ocorre diretamente com 
os estudantes.   

 Será importante também assegurar o direito do não 
retorno às aulas presenciais, caso essa seja a opção da 
família, e garantir a continuidade do apoio remoto (via 

internet ou com retirada de materiais na escola). É 
fundamental que se mantenha o direito à 

aprendizagem de todos. A matrícula do estudante deve 
ser resguardada.  

 

6. Organização de tempo, espaço e agrupamentos 
 

Considerar a nova forma de agrupamentos dos estudantes é um aspecto essencial para a 
nova dinâmica de funcionamento. Pensar em como eles se relacionavam antes deste 
período, tentando assegurar que os pares que já estavam formados continuem caminhando 
juntos na redução dos grupos é uma medida possível. Precisa haver um cuidado especial, 
independente da composição que cada Regional escolherá para reorganizar seus estudantes.   

Partimos do princípio de assegurar os eixos interação e ludicidade, que se constituem em 
elementos fundamentais para o período de retorno, mesmo sabendo que questões como a 
coletividade não poderão acontecer de forma tão diária e sistemática. Assim, buscaremos 
pensar em situações que apoiem este período de adequação.   

É essencial que se criem estratégias que comuniquem aos estudantes previamente sobre 
como o espaço da escola estava organizado, o que foi preciso modificar durante o período 
de distanciamento, e como serão as novas regras e rotinas de funcionamento.   

Vale a pena também avaliar a possibilidade de redução de carga horária de cada turno, 
considerando a necessidade de higienização de todos os espaços da escola entre um turno e 
outro. A reorganização dos espaços carece de uma verificação sobre as suas disponibilidades, 
redistribuindo-os de forma adequada às necessidades contextuais.  

Sugerimos que os instrumentos utilizados para informar 
à comunidade escolar sobre as regras de funcionamento 

de espaços e os cuidados de higiene, na medida do 
possível, tenham a participação de todos. Desde o 

planejamento do que será necessário comunicar até a 
produção de ilustrações dos informativos, que podem 

ser realizadas pelos estudantes.  
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Faz-se necessário flexibilizar os processos escolares a partir do entendimento das condições 
de aprendizagem e participação nas atividades a distância proporcionadas ao estudante. 
Flexibilidade esta que não pode ser tomada como aligeiramento da formação, mas como 
adequação ao que foi planejado. 

Para a organização dos novos agrupamentos, e sua distribuição no agendamento da escola, 
é necessário considerar os aspectos observados ao longo do período de distanciamento, 
tendo em vista o diagnóstico construído por cada educador, considerando os seguintes 
critérios:  

 Estudantes mais vulneráveis (PCG) devem ter prioridade no retorno. 
 Estudantes pertencentes a grupos de risco (doenças crônico-degenerativas, maiores 

de 65 anos) devem ser mantidos em distanciamento por mais tempo, dando 
sequência às atividades de forma remota. 

 Manter irmãos e/ou estudantes que realizem o transporte juntos no mesmo horário 
de rodízio. 

 O retorno dos estudantes/famílias deve ser pactuado com eles, de forma que aqueles 
que não se sentirem seguros para o retorno possam permanecer em atividades 
remotas. 

 A construção dos grupos também deve seguir critérios de aprendizagem, 
observando a importância de manter estudantes que tenham a capacidade de 
auxiliar os demais do grupo. 

 Observar, para Educação Infantil e Ensino Fundamental I, nas situações que 
envolvem educadores especialistas, que todos os subgrupos devem ser 
contemplados na realização das referidas atividades.  

Outro fator determinante será o atendimento às medidas preventivas que indicam o 
afastamento entre as pessoas, exigindo uma redução do número de estudantes por turma, 
o que muito provavelmente levará a um sistema de rodízio, que se tornará viável por meio 
da educação híbrida, pois enquanto um grupo terá aulas presenciais, o outro será 
contemplado com aulas remotas. 

A relação entre tempos e espaços na EJA é distinta de 
outras etapas e modalidades da Educação Básica. Em 
condições habituais do desenvolvimento do trabalho 

pedagógico, a compreensão dos tempos dos sujeitos da 
EJA é fator primordial para a organização da 
modalidade, seja na dimensão pedagógica ou 

operacional. Deve-se considerar que não existe o tempo 
perdido, existe o tempo vivido com outras 

aprendizagens obtidas em espaços distintos ao da 
escola. Em momento de distanciamento físico, o sentido 

desse entendimento mostra-se mais oportuno.  
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Em se tratando de espaços na Educação Infantil 

 

As propostas com contextos e territórios de aprendizagem sustentam nossas escolhas na 
organização dos diferentes espaços escolares. Os contextos são organizados com uma intenção 
de favorecer aos estudantes construções independentes e significativas, a partir das 
proposições feitas pelos docentes como uma estratégia de aprendizagem específica e definida. 
Como aponta Dubovik (2018, p.32):  

(...) são espaços/lugares entremeados com elementos que provocam desafios 
nas crianças. Entendemos os contextos de aprendizagem como uma maneira 
rica de construir relações, uma relação que investiga, que faz perguntas, que 
ativa o pensamento, que faz conexões, que faz conhecer por meio de todos 
os sentidos, que conecta canais sensíveis, que descobre a alquimia dos 
materiais, em suma, algumas relações que montam uma trama, um tecido 
conectivo que é parte viral de toda experiência. 

O termo território nasce da necessidade de se contextualizar esse espaço delimitado pelos 
materiais, tempo e interações que poderão ocorrer durante o período de pesquisa pelos 
estudantes. O educador seleciona, prevê e organiza todos os elementos que podem 
potencializar a investigação criadora que compõe o território. “O termo território é usado como 
uma metáfora, já que consideramos o território como um espaço a se conquistar, a se construir” 
(DUBOVIK, 2018, p. 16).   

Entende-se que para os estudantes aprenderem é fundamental que haja um espaço convidativo 
para tal propósito. Entretanto, no período de retorno às atividades presenciais, quanto menos 
materiais tenhamos disponível, melhor. Tudo que colocarmos em nossa sala precisará ser muito 
bem escolhido e selecionado, garantindo nossas intencionalidades educativas. Como garantir 
que os princípios destacados na Proposta Pedagógica do Sesc sejam assegurados? Para Horn 
(2004, p.29), quando o educador organiza o espaço, suas escolhas não são neutras. O educador 
ensina, a criança ensina, mas o espaço também é um educador, que pode favorecer e criar 
contextos significativos de aprendizagens independentes.  
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7. Reorganização do planejamento escolar  
 

Nesta seção, trataremos da reorganização do calendário escolar e de seus desdobramentos 
quanto aos aspectos metodológicos. 

 

7.1 Calendário escolar 
 

Considerando os efeitos gerados pela pandemia no planejamento escolar do ano de 2020, o 
calendário de cada unidade deverá ser reestruturado no retorno às atividades presenciais. O 
objetivo é adequar os tempos ao ritmo de cada estudante, evitando a reprovação e 
garantindo a todos o direito de aprendizagem. Portanto, sugere-se o estudo da possibilidade 
de reorganização do currículo em ciclos. O ciclo com progressão continuada permite que 
todos possam alcançar os objetivos de aprendizagem.   

A legislação educacional e a própria BNCC admitem diferentes formas de 
organização da trajetória escolar, sem que a segmentação anual seja uma 
obrigatoriedade. Em caráter excepcional, é possível reordenar a trajetória 
escolar reunindo em continuum o que deveria ter sido cumprido no ano 
letivo de 2020 com o ano subsequente. Ao longo do que restar do ano 
letivo presencial de 2020 e do ano letivo seguinte, pode-se reordenar a 
programação curricular, aumentando, por exemplo, os dias letivos e a 
carga horária do ano letivo de 2021, para cumprir, de modo contínuo, os 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos no ano letivo 
anterior. (Parecer 5/2020, do CNE, de 28/04/2020)  

Antes de reorganizar o calendário, além de seguir o parecer CNE/CP nº 5/2020, os sistemas de 
ensino deverão observar também os demais dispositivos legais e normativos relacionados a 
este tema, estaduais e municipais.  

O retorno às aulas presenciais exigirá um novo 
planejamento das atividades pedagógicas, com a 

priorização dos objetivos de aprendizagem, 
considerando os prejuízos decorrentes do afastamento 

físico. 

Para cumprir a carga horária que cabe a cada etapa da Educação Básica, a questão central é 
como garantir que os estudantes tenham acesso aos objetivos de aprendizagem previstos. 
Para tentarmos resolver tal questão, podemos partir de três alternativas, que não são 
necessariamente excludentes:  

1. reposição da carga horária de forma presencial ao final do período de emergência;   
2. cômputo da carga horária de atividades pedagógicas no ensino remoto realizadas 

enquanto persistirem restrições sanitárias;   
3. cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais realizadas de 

forma concomitante ao período das aulas presenciais, quando do retorno às 
atividades.  
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A reposição de carga horária de forma presencial poderá se dar pela programação de 
atividades escolares no contraturno ou em datas programadas no calendário original como 
dias não letivos, podendo se estender para o ano civil seguinte.  

 

 7.2 Aspectos metodológicos 
 
Com o maior uso da tecnologia em um cenário de aulas adaptadas para o ensino remoto, 
existe a possibilidade de se adotar a metodologia do ensino híbrido após o retorno às 
atividades presenciais das escolas. Essa metodologia integra práticas educacionais 
presenciais e remotas. Há momentos em que o estudante estuda sozinho, aproveitando 
ferramentas diversas; em outros, a aprendizagem acontece de forma presencial, valorizando 
a interação entre estudantes e educadores.  

De maneira geral, a metodologia mescla um ensino presencial com o remoto dentro e fora 
da escola, oferecendo aos estudantes acesso a um aprendizado, que necessariamente, deve 
levar em consideração um planejamento personalizado, tendo como parâmetro a mediação 
educador/estudante. Nessa perspectiva, o ensino híbrido funciona como um motor que 
fomenta a inovação e a aprendizagem ativa.  

Durante o período de retorno às atividades presenciais, será necessário continuar realizando 
atividades pedagógicas remotas. Cabe ressaltar, no entanto, que por atividades pedagógicas 
remotas entende-se o conjunto de atividades realizadas com mediação tecnológica ou não, 
a fim de garantir a aprendizagem durante distanciamento físico. Portanto, aqui também 
estarão contemplados aqueles estudantes mais vulneráveis, que não tiveram acesso às 
plataformas digitais, mas que receberam atividades pedagógicas impressas.  

O momento pede criatividade e dinamismo para enfrentar a nova rotina escolar que está por 
vir. Recorrer aos nossos documentos norteadores e às nossas ações de formação continuada 
será de grande valia. Assim, os trabalhos envolvendo os projetos, as metodologias ativas 
(sala de aula invertida, gamificação, aprendizagem baseada em problemas etc.), os 
ambientes de aprendizagem, a cultura maker podem e devem estar presentes no 
planejamento pedagógico. 

Para o planejamento de aulas remotas mediadas por tecnologias digitais, precisaremos estar 
atentos ao tempo que o estudante ficará exposto à tela do computador ou celular, de forma 
a não infringir a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que diz:  

 De 0 a 2 anos — não exposição para crianças.  
 De 3 a 5 anos — até uma hora de exposição por dia.  
 De 6 a 12 anos — até duas horas de exposição por dia.  

A exposição das crianças às telas deve ser sempre acompanhada de um adulto.  

É imprescindível mapear as condições de materiais e de acesso dos estudantes para planejar 
com eficiência quais recursos são mais adequados para cada um deles. Assim, deve-se 
considerar o ambiente escolar e as propostas presenciais como momentos em que as 
atividades mais práticas e de cooperação sejam priorizadas.  
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8. Planejamento pedagógico dos espaços  
 

Consideramos que todos os espaços da escola são locais de aprendizagens e têm grandes 
possibilidades de serem laboratórios para diferentes investigações. Portanto, seguiremos 
com orientações focadas em alguns deles e em como poderemos pensá-los didaticamente, 
de modo a assegurar os princípios contidos nos documentos norteadores da Educação no 
Sesc.  

 

8.1. Salas  
 

A sala, que na maior parte dos Regionais, é compartilhada por grupos de estudantes e 
educadores (de segmentos diferentes), deverá ser readequada e replanejada, de modo que 
as turmas que ocupam este espaço possam ser contempladas com os materiais que serão 
disponibilizados.   

O espaço da sala é um dos lugares mais vulneráveis. Temos que assegurar que alguns 
princípios que são inegociáveis ao trabalho pedagógico do Sesc sejam preservados. Ao 
mesmo tempo, buscaremos garantir o máximo da segurança aos estudantes. Entretanto, as 
medidas propostas de distanciamento físico não poderão representar o confinamento, nem 
a perda de questões fundamentais à prática pedagógica. Sempre que possível, usar os 
espaços abertos, áreas externas, praças e parques para atividades livres será uma ótima 
alternativa.  

Os espaços precisam continuar vivos na escola, potencializando a relação com a ludicidade. 
Buscamos garantir também a possibilidade de participação coletiva e individual, o 
desenvolvimento de independência, autonomia e contextos significativos de aprendizagens, 
mesmo no período de distanciamento.  

É preciso que fique claro para os estudantes que as mudanças foram propostas pensando no 
cuidado com a saúde do grupo e que, embora estejamos de volta à escola, ela não é 
exatamente igual ao que era antes. Será papel do educador estabelecer pontes que 
favoreçam o entendimento dos estudantes de como a escola estava organizada e como será 
sua nova configuração.  

Para a organização do novo espaço, será necessário desmontar a sala de aula do jeito que 
está hoje, alocando o mobiliário que não poderá ser utilizado em outro lugar previamente 
acordado com a Unidade Operacional em que a escola está instalada. Não há como 
permanecer em sala a quantidade de materiais didáticos e mobílias que hoje existem lá. Esse 
é um ponto crucial neste processo e precisa ser planejado com antecedência.  

Entendendo que as turmas serão subdivididas, caberá ao educador buscar estratégias que 
auxiliem esses subgrupos a continuarem se comunicando e contando suas descobertas, 
mantendo o diálogo entre elas. Assim, poderão ser construídos cartas, documentários, mini-
histórias, fotografias e vídeos que narrem os caminhos que estão percorrendo.   

É imprescindível que os fios que nos conectam com a história que vivemos fiquem claros para  
os estudantes e os educadores. Situações que viveram em casa, em grupo ou 
individualmente, precisam ser valorizadas e trazidas para que pensemos em quais contextos 
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de aprendizagem serão organizadas, além de possibilitar acesso a quem não teve essas 
vivências ao longo do período de afastamento. O que eles continuarão vivendo em suas casas 
também deverá ser transformado em um material rico para o(a) educador(a) investigar as 
descobertas e aprendizagens de cada estudante.   

 

 

 

 

Territórios de Aprendizagem  

Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

 

Sugerimos que em cada sala sejam organizados territórios individuais, aqui entendidos como 
contextos de aprendizagem, de acordo com o número de crianças que virão a cada dia. 
Consideramos que, além dos territórios, acontecerão propostas mais individualizadas ou em 
pequenas duplas de trabalho, respeitando o distanciamento cabível.   

Considerar o que as crianças vinham investigando antes da suspensão das aulas, o que viveram 
ao longo do distanciamento físico e os interesses que possuem no retorno à escola devem servir 
para a construção de novos contextos de aprendizagem. Assim, sugerimos escolher um único 
tema para montagem de um território e este deverá ser repetido, levando-se em conta o 
tamanho do espaço que se dispõe e número de crianças a serem atendidas. Deve-se assegurar 
que os materiais disponíveis em cada território sejam exatamente os mesmos, evitando assim 
os conflitos e disputas pelos objetos.  

Esses territórios poderão ser substituídos semanalmente ou não, dependendo do interesse pela 
investigação do grupo. Essa decisão será pautada nas observações que o educador fará das 
crianças nesses espaços. Após o uso, todos os materiais que compõe esse kit deverão ser 
higienizados, já que serão utilizados por outro grupo de crianças no próximo turno.   

Além das situações desenvolvidas nos territórios, acontecerão nas mesas 
outras propostas individuais ou em duplas, assegurando o distanciamento 
entre elas. Sugere-se que cada mesa coletiva utilize apenas duas cadeiras, 
garantindo o distanciamento seguro. Estas investigações nascerão do olhar 
atento do educador para as especificidades de cada um de seus estudantes. 
A avaliação diagnóstica é fundamental para o levantamento das 
necessidades e para criação de estratégias de acompanhamento. E também 
para a elaboração e previsão de materiais didáticos, que serão produzidos 
por cada educador(a), pensando nas especificidades da sua turma.   
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Em relação aos materiais individualizados:  

 Cada estudante deverá ter um kit devidamente identificado com materiais de uso 
diário, como lápis de cor, canetinha, lápis grafite, tesoura, tubo de cola etc., que 
deverão ser acondicionados em recipientes que facilitem a limpeza e a guarda.  

 Considerando que os livros de literatura deverão ser manuseados pelos educadores 
em sala de aula, seria oportuno criar nas casas dos estudantes um espaço com livros 
que eles possam manusear, pois os da escola não poderão circular de mão em mão.   

 Os jogos deverão ser individuais, adaptados pelo(a) educador(a) para este momento. 
Cada estudante terá o seu próprio jogo que deverá estar disponível no seu kit.  

 Os materiais utilizados para a hora do sono como lençóis, travesseiros e colchões 
(para quem é de horário integral) devem ficar em local reservado após a higienização.  

 Demais objetos individuais como garrafa ou copo de água, máscara, roupas devem 
ser devidamente identificados e armazenados separadamente.   

É adequada a criação de situações nas quais as crianças possam usar massa de modelar e 
argila, mas após o uso deverão ser descartadas. Nesse caso, as quantidades devem ser 
fracionadas em pequenas porções a fim de evitar o desperdício.  Além disso, situações nas 
quais as crianças possam pintar e se expressar com diferentes materiais e suportes, desde 
que sejam materiais individuais (pincéis e potes), são essenciais.   

Como os murais não poderão ser utilizados com as produções dos estudantes, sugerimos 
intensificar a elaboração de Documentação Pedagógica Digital no período pós-pandemia 
para evitar acúmulo de atividades nas salas de aula, tornando visível o processo de 
aprendizagem para toda a comunidade escolar. O(a)s educadore(a)s poderão fotografar, 
filmar, e/ou digitalizar as propostas, elaborando registros para compor a documentação.   

 

 

No caso da Educação Infantil – creches   

  

Nas creches, caso sejam utilizados os bebês conforto das próprias 
crianças, estes deverão ser esterilizados, limpando-se sua base e alça, 
ainda na frente dos responsáveis, e não devem ser colocados no chão. 
Se for usado o da própria unidade, lembre-se de utilizar apenas um para 
cada criança. Uma possibilidade é nomear o material para que não haja 
trocas entre elas.   

Será relevante organizar kits de brinquedos por turno para uso das crianças, recomendando-se 
que sejam lavados e higienizados durante a substituição. É fundamental assegurar que a creche 
disponha de uma quantidade razoável de brinquedos que favoreça essa nova dinâmica.   

Importante reduzir os objetos pessoais que as crianças levam para a escola, mesmo entendendo 
que este momento é um período de adaptação das crianças com o adulto e muitas vezes esses 
objetos são necessários, fazendo-as se sentirem seguras. Assim, sugerimos que sejam 
higienizados durante o dia e se evite, na medida do possível, a troca entre os amigos.  
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8.2. Atividades curriculares 
 

No caso das aulas de Educação Física, Música, Artes Plásticas e Língua Estrangeira é 
importante lembrar que o planejamento deve contemplar as necessidades impostas pelo 
período de distanciamento físico. Sugerimos que as atividades desses componentes 
curriculares sejam ofertadas não apenas de forma remota, mas também presencialmente.  

É aconselhável a organização de rodízios das aulas citadas acima, com o intento de dividir os 
estudantes para manter os padrões de distanciamento social, sendo primordial:   

 Promover a demarcação dos espaços físicos utilizados para as aulas, de forma a 
aprimorar as medidas de distanciamento físico, respeitando a restrição de 1,5 metro 
por pessoa. Os espaços poderão ser demarcados com indicação no chão para 
distribuir os estudantes no momento das propostas usando fitas, giz, tinta, faixas 
adesivas ou cones.     

 Quando possível, é preferível que o educador se desloque até a sala de aula de 
referência, evitando circulação das turmas.   

 Avaliar se há necessidade de substituir as camisas suadas após as atividades que 
envolvam movimento.   

 Com relação a instrumentos de sopro, devemos individualizá-los. Caso não seja 
possível, sugerimos que não sejam utilizados durante estes primeiros meses pós- 
pandemia.   

 Para a biblioteca, sugerimos repensar o manuseio individual de livros. 
 

Apesar das restrições impostas pelas medidas de 
higienização dos livros, convém lembrar o caráter 

humanizador da literatura. Não é possível furtar os 
estudantes do convívio constante com a leitura literária, 
que pode ser realizada pelo educador, individualmente 

ou de forma compartilhada. 

 

8.3. Refeitório  
 

O espaço destinado às refeições dos estudantes deve seguir as mesmas orientações de 
limpeza e distanciamento entre pessoas. Caso a escola opte em continuar utilizando este 
espaço para servir lanches e alimentação, será preciso intensificar a limpeza entre o uso de 
uma turma e outra e mantê-lo arejado. 

Se não houver possibilidade de utilização, será necessário o planejamento de ações 
utilizando outros espaços adequados da Unidade Operacional ou salas de aula para tal 
propósito.   
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Não se pode perder de vista que o momento da refeição é também um momento de 
aprendizagens e convivência social. Portanto, é papel do educador tornar o ambiente 
acolhedor. O princípio da escolha e autonomia precisam ser garantidos, mesmo que neste 
momento tenhamos que voltar a usar a prática de um adulto servir todos os estudantes para 
evitar que os utensílios sejam objetos de contaminação. Assim, é primordial respeitar os 
gostos e preferências no modo de organização dos pratos de cada um.    

A equipe responsável por este momento deve receber orientações e formações que 
abordem questões relativas ao afeto, às escolhas, à escuta e aos cuidados com a saúde. Será 
necessária uma nova configuração deste espaço. Planificar as mudanças em uma planta baixa 
pode ser uma boa alternativa para iniciarmos uma investigação de adequação do espaço. 
Sugere-se retirar móveis, cadeiras, bancos e mesas excedentes, deixando apenas a 
quantidade necessária para o número de pessoas que utilizarão o espaço (respeitando 
sempre os distanciamentos de segurança).  

Organizar um sistema de rodízio informando quais turmas ou estudantes usam o refeitório 
por vez, respeitando o quantitativo máximo de pessoas que poderão ocupar este espaço, 
pode ser uma possibilidade. Deve-se lembrar que, entre uma turma e outra, o espaço precisa 
ser higienizado e preparado para receber o próximo grupo.   

Instalar pias e recipientes de álcool gel nesses espaços é indispensável. Será preciso 
higienizar as mãos antes e depois de cada refeição.   

Caso o lanche ocorra em sala de aula e não haja mobília suficiente para que todos sentem-se 
simultaneamente, pode-se usar o sistema de rodízio. Higienizando-se o espaço entre o uso 
de um estudante e outro.  

É primordial informar famílias, estudantes e equipe sobre a nova configuração de uso desse 
espaço.  Em pequenos grupos, na sala de referência, deve-se promover conversas com os 
estudantes sobre a alimentação e o novo cenário que estão vivenciando.  

A equipe de nutrição deve ser envolvida nesta proposta 
para planejar com a equipe da escola possibilidades de 

adequação do cardápio, pensando em alimentos e 
utensílios mais simples e práticos para a autonomia dos 

estudantes, facilidade de higienização e de rápida 
substituição. Será preciso avaliar a necessidade de 

aquisição de novos utensílios para cozinha.   

As sinalizações utilizadas em outros espaços caberão aqui também. Seguindo a ideia de que 
os próprios estudantes possam desenhá-las com orientações sobre o uso do refeitório. 
Indicações ou marcas no chão também podem ser uma boa alternativa.   

O educador poderá promover conversas com os estudantes sobre o cardápio e as opções do 
dia para identificar os gostos e predileção, a fim de possibilitar a escolha e minimizar o 
desperdício.  

Excepcionalmente, neste período, o lanche e demais refeições serão servidos e manipulados 
pelo adulto, assim como a limpeza das mesas e o descarte dos restos de alimentos. Indica-se 
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que sejam porções individuais. Caso o lanche venha de casa, este deverá estar condicionado 
em embalagens plásticas devidamente higienizadas. Deverá ser realizada nova higienização 
pelos profissionais do Sesc na entrada da escola.   

Toalhas de pano, jogos americanos, adereços de mesa deverão ser retirados. Sugerimos que 
toalhas ou guardanapos de papel sejam utilizados como suporte para o lanche. 

 

Para informações mais detalhadas sobre higienização dos espaços de alimentação e 
segurança nutricional, leia o protocolo do Programa Saúde do Sesc, Nutrição – Serviços de 

Alimentação. 

 

8.4. Pátio, parque, praça e áreas externas  
 

É oportuno planejar a ocupação dos diferentes espaços livres da escola, de modo a assegurar 
que os estudantes possam usufruir de área onde haja natureza e liberdade para movimentos 
amplos. Ao utilizar esses espaços, reforce as medidas de segurança com os estudantes por 
meio do diálogo e reflexões sobre o momento que estamos vivenciando. Em especial para a 
Educação Infantil, o educador pode utilizar-se do jogo simbólico.   

Organizar um quadro de horários, avaliando quais espaços estão disponíveis dentro da 
Unidade Operacional para uso da escola, pode ser uma boa opção.  

Diariamente deve-se prever momentos de uso dos espaços externos por todas as turmas da 
escola e, caso seja possível, mais de uma vez ao dia. Lembramos que os espaços só poderão 
ser utilizados por um grupo de cada vez e os brinquedos e equipamentos deverão 
permanecer interditados.  

 

 

9. Avaliação diagnóstica  
 

A avaliação diagnóstica, geralmente realizada no início de um processo de ensino e 
aprendizagem, tem como objetivo principal obter informações sobre os conhecimentos, 
aptidões e competências dos estudantes. Ela evidencia as potencialidades e as necessidades 
de cada sujeito frente aos objetivos de aprendizagem pactuados, indicando quais caminhos 
devem ser percorridos, sendo a base para escolher as estratégias pedagógicas mais 
apropriadas.   

O período de distanciamento físico, no qual vivenciamos o ensino remoto, acentua a 
desigualdade de acesso dos estudantes às aprendizagens, devido a fatores como: condições 
de acesso aos recursos tecnológicos, suporte familiar e efeitos adversos oriundos da crise 
(social, emocional e econômica).   
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As pesquisas indicam que, mesmo com ações de ensino remoto bem 
estruturadas, a suspensão das aulas presenciais deverá criar lacunas 
significativas no aprendizado, especialmente daqueles alunos em situação 
de maior vulnerabilidade (Todos Pela Educação, 2020, p.15).   

O momento de planejamento do retorno às atividades presenciais deve lançar mão de 
amplas avaliações diagnósticas que possibilitem observar os estudantes e seus contextos, 
identificando questões nas esferas cognitivas, emocionais e sociais. Esse diagnóstico não 
deverá ser pontual, mas sim processual, sendo aplicado em vários momentos durante as 
atividades presenciais e remotas. Ele deve levar em consideração toda a observação da 
conjuntura, utilizando informações que já estão sendo coletadas pelas equipes educacionais 
das escolas, bem como todo o trabalho que vem sendo realizado nas atividades remotas. Isso 
permitirá medir o progresso dos estudantes em relação às expectativas de aprendizagem.   

Ao elaborar a avaliação diagnóstica, planeje os instrumentos, os objetivos e os atores a serem 
avaliados:  

 Instrumentos: disponha de variadas formas de levantar os dados como 
questionários, rodas de conversa, entrevistas, reuniões, assembleias, jogos, 
dinâmicas etc.  

 Objetivos: o que se pretende com essa avaliação? Busque entender o contexto dos 
estudantes nos campos afetivo, social, familiar e econômico. Quais são as 
expectativas de aprendizagem? Identifique as lacunas de aprendizagem, a eficácia e 
a eficiência das estratégias de ensino e observe os tempos e formas de assimilação.  

 Atores: avalie não somente os estudantes, mas o contexto de suas famílias e os 
docentes, entendendo as necessidades que cada um irá apresentar.   

Dentro do processo de avaliação diagnóstica é importante pensar em estratégias de 
autoavaliação que possibilitem que os estudantes reconheçam as suas aprendizagens. Para 
sua realização, podem ser construídos diferentes instrumentos que evidenciem os 
conteúdos apreendidos, as potencialidades e as capacidades, com vistas às melhorias dos 
processos de ensino e de aprendizagem.  

Estratégias pedagógicas que possam diminuir possíveis 
defasagens devem estar previstas no plano de estudo, 

considerando as particularidades de cada estudante e o 
tempo para alcançar cada competência. O estudante 
precisa ter seus objetivos claramente definidos para 
que possa alcançá-los com o auxílio do plano traçado 

por seu docente.  

Cabe ressaltar que a avaliação diagnóstica não se refere apenas a mensurar o sucesso do 
estudante, mas acima de tudo, se as propostas oferecidas garantiram a aprendizagem. Caso 
isso não tenha acontecido, o diagnóstico irá guiar o desenho de novas rotas para o processo 
pedagógico.  
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10. Plano de acolhimento  
 

O desafio de Educar por Inteiro, ratificado nas Diretrizes para a Educação Básica do Sesc, 
pressupõe um plano de acolhimento comprometido em administrar os impactos emocionais 
provocados pela pandemia nos educadores, estudantes e familiares, a fim de fortalecer os 
vínculos afetivos e favorecer o processo de aprendizagem. É importante que cada 
Departamento Regional oriente seu trabalho a partir de um plano de ação local.  

Sabemos que o momento de retorno às atividades presenciais será desafiador. O contexto é 
outro e as consequências derivadas do distanciamento físico e da pandemia devem ser 
observadas e acompanhadas com um planejamento e olhar atenciosos. Conforme o 
sinalizado pela organização Todos pela Educação, há uma série de estudos e pesquisas que 
apontam múltiplos efeitos gerados por crises como a que estamos vivenciando. São 
impactos emocionais, físicos e cognitivos que podem se prolongar. 

Nesse sentido, é importante que cada unidade educacional monte o seu plano de 
acolhimento de forma a: 

 Gerenciar os impactos emocionais. 
 Reestabelecer vínculos com o espaço escolar. 
 Acolher a comunidade escolar. 
 Compartilhar experiências e emoções vivenciadas. 
 Compreender os diferentes contextos provocados pelo distanciamento físico, e de 

que forma estes afetam as tomadas de decisão frente aos projetos de vida. 
 Identificar ações individuais e coletivas, no período da pandemia, de 

responsabilidade, solidariedade, compreensão das situações gerais e específicas. 
 Comunicar a todos as atualizações nos procedimentos adotados. 
 Incluir os educadores e demais profissionais da equipe na tomada de decisão. 
 Promover empatia em relação ao lugar do outro nas relações que se reestabelecem 

após o período de distanciamento físico, buscando estabelecer novo pacto social e 
comprometimento com a coletividade. 

 Intensificar trabalho coletivo, com escuta aos gestores, aos educadores, aos 
estudantes e às famílias e interação com a comunidade para assegurar, dentro de 
uma rede de proteção, a garantia do direito à educação. 

Um dos pontos mais sensíveis a ser levado em consideração quanto à retomada das aulas 
presenciais é o possível impacto emocional provocado pelo distanciamento físico e pela 
diversidade de condições às quais os sujeitos foram expostos. Desta forma, é papel da escola 
e dos educadores ter um olhar atento para essas questões e estabelecer ações de 
encaminhamento, levando em consideração as redes de apoio e as parcerias estabelecidas 
no território. Além de uma formação continuada, é necessário contar com profissionais de 
outras áreas que possam preparar e auxiliar os educadores para este momento. Dentre 
algumas ações viáveis, apontamos:  

 A formação de um grupo entre os educadores para discutir os desafios e buscar 
possíveis soluções. 

 Verificar se estão em condições de voltar ao trabalho presencial. 
 Programar palestras e oficinas com psicólogos e assistentes sociais e prestar 

assistência aos educadores. 
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 Criar, com o apoio de outras áreas, protocolos de acolhimento emocional.   
 Realizar um mapeamento das condições emocionais dos educadores, estudantes e 

suas famílias. 
 Promover o desenvolvimento das competências socioemocionais como resiliência, 

adaptabilidade, empatia, confiança e tolerância.   
 Estabelecer um sistema para monitorar o bem-estar dos educadores.  

Nesse processo de retomada da rotina escolar, cabe ao grupo gestor estar atento à saúde e 
ao bem-estar de estudantes, familiares, educadores, demais funcionários e ao cuidado 
consigo mesmo. Além de buscar condições de trabalho que favoreçam o sentimento de 
segurança para retornar às atividades presenciais. 

 

 

11. Orientações de logística para reabertura das escolas 
 

Nesta seção, serão retomadas e ampliadas as orientações já propostas no Protocolo de 
Prevenção à Covid-19 – Programa Educação – Escolas. 

Conforme as orientações da Organização Mundial da Saúde, primeiramente deve voltar a 
equipe de limpeza, depois gestores e coordenadores, em seguida educadores e, por fim, os 
estudantes.   

O retorno às aulas presenciais exige um planejamento para atender a uma série de medidas 
e ações necessárias a uma nova adequação do cotidiano escolar.  Assim, destacamos alguns 
pontos fundamentais: 

 
11.1. Previsão de aquisição de EPIs e material de higienização  

 

Este momento pode requerer que as escolas precisem adquirir equipamentos e insumos não 
habituais em sua rotina anterior à pandemia. Convém fazer o levantamento dos itens e 
quantidade necessários e acelerar o processo de compra, uma vez que deve ser levado em 
conta o tempo para a efetiva realização da aquisição e entrega dos insumos. Outras duas 
questões importantes a serem previstas são o local para estocagem desses materiais e o 
número de profissionais para realizar a higienização e limpeza da escola.  

Sugerimos a seguir alguns itens importantes:  

 EPIs (equipamentos de proteção individual) para equipe de limpeza.  
 Termômetros digital infravermelho. 
 Álcool em gel. 
 Máscaras. 
 Descartáveis (toalha de papel, copo, lenço etc). 

O uso das máscaras deve ser obrigatório para os adultos e crianças a partir de 3 anos. Deve 
ser trocada uma vez de 2 a 4 horas ou em menos tempo se estiverem úmidas, sujas ou 
rasgadas.  Durante as refeições, as máscaras devem ser retiradas e armazenadas e, se 
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necessário, substituídas por uma nova.  Para crianças até 2 anos de idade, as máscaras não 
são recomendadas pelo risco de sufocação e dificuldade de removê-las, caso necessário.   

Verificar se a quantidade de lavatórios na escola é suficiente e se estão em bom 
funcionamento para garantir a devida higienização. Sugerimos a instalação de estações de 
água e dispensers com álcool em gel na entrada e nos diversos ambientes.  A frequência de 
reposição dos artigos de higiene como sabão e papel-toalha deve ser ampliada. Convém 
evitar o uso de secadores de mão automáticos e toalhas de pano.   

O uso de máscaras por educadores pode acarretar uma sobrecarga nas cordas 
vocais por conta de maior dificuldade de projeção da voz. Para assegurar a 

saúde vocal deste profissional, recomenda-se prever a aquisição de 
equipamentos que auxiliem na ampliação da voz como, por exemplo, 

microfones e amplificadores de som individuais. 

11.2. Limpeza/desinfecção dos espaços escolares e equipamentos  
 

É importante destacar que a limpeza e desinfeção dos espaços escolares deverá ocorrer no 
início/fim e entre os turnos, nas salas de aulas e nas áreas comuns da escola. Lembramos 
também que todo o material didático de uso individual e coletivo deverá ser higienizado, 
durante muitos momentos ao longo do dia (superfícies com solução de água e hipoclorito 
0,1% e objetos com álcool em gel 70%, de acordo com as orientações da OMS).  

Deve-se manter os ambientes arejados, com janelas e portas abertas, de acordo com as 
condições climáticas. Em caso de uso do ar condicionado, intensificar a limpeza do aparelho.  

Aconselha-se a limpeza dos equipamentos de informática antes e após o término das 
atividades, com a utilização de produtos próprios para o tipo de equipamento. Na medida do 
possível, é desaconselhável o compartilhamento dos materiais periféricos (mouse, teclados, 
afins). Cabe ainda orientar a equipe escolar quanto à adoção de higienização de celulares.  

Recomendamos também a limpeza frequente dos bebedouros, que serão apenas utilizados 
por adultos para abastecer jarras e garrafas de água para encher as de uso individual que 
devem estar devidamente identificadas. Lembramos que o uso do bebedouro deve ser 
proibido para contato direto com o equipamento.  

Outra medida necessária é o recolhimento e descarte sistemático do lixo.   

 

11.3. Equipe profissional  
 

Verificar a viabilidade do aumento e/ou remanejamento de profissionais para apoio em 
momentos como entrada/saída de turnos, recreio, no cuidado com o afastamento entre as 
pessoas, uso do banheiro, manutenção e limpeza dos espaços. Orientamos que seja eleito 
um membro da equipe para supervisionar as práticas de higiene e limpeza, de forma a 
garantir que todas as ações sejam realizadas com segurança.  
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Será necessário também formar profissionais para o acolhimento e sensibilização para as 
diferentes necessidades que se apresentem, inclusive para o uso de proteção individual e de 
mudanças de conduta social, como, por exemplo, apertar as mãos.   

 

11.4. Sinalizações com as medidas de prevenção   
 

Ressaltamos a importância da criação de cartazes, faixas e outras sinalizações com o registro 
de medidas preventivas a serem espalhados pelos diversos ambientes da escola, 
preferencialmente utilizando os desenhos que os estudantes podem produzir durante o 
período de distanciamento físico ou usando a linguagem iconográfica estabelecida para esse 
tipo de comunicação. Podem ser exploradas também outras linguagens, por meio da 
produção de vídeos, animações, infográficos e músicas.  

 

Sugerem-se as seguintes temáticas:   

 Afastamento de 1,5 m de distância entre as pessoas (salas de aula, refeitórios e outros 
espaços de uso coletivo). Apoie esta medida com marcações no chão indicando a 
distância recomendada de 1,5 m.  

 Sempre que possível, é recomendável ter um máximo de 4 estudantes por 10 m².   
 A distância entre uma cadeira e outra deve ter mais de 1,5 m.  
 Higienização das mãos ao chegar na escola.    
 Higienização das mãos antes e depois das refeições e do uso do banheiro.   
 Uso de máscaras durante as atividades, trocando-as de 2/4 horas ou quando 

estiverem umedecidas pela respiração.   
 Não tocar no nariz, olhos e boca.  
 Compartilhar lanche, brinquedos e materiais não será possível neste momento.  
 Ao espirrar e/ou tossir, use o antebraço (cotovelo dobrado), mesmo com o uso da 

máscara.  
 Acene em vez de abraçar, beijar e apertar as mãos.  
 Use a sua própria garrafa de água e não beba água diretamente do bebedouro.  

 

11.5. Proporção de estudantes por espaço  
 

Com o intuito de garantir o cumprimento das medidas sanitárias devidas, será necessário 
atender à proporção de número de estudantes por metro quadrado do espaço.  
As salas de aula devem ser organizadas respeitando a disposição de no máximo 4 estudantes 
a cada 10 metros quadrados. Dessa forma, uma sala de aproximadamente 40 m² deve 
acomodar até 16 pessoas (máximo de 15 estudantes e um educador).   

No caso das creches (0 a 3 anos), deve-se seguir as orientações de redução de número de 
estudantes de acordo com as deliberações dos Conselhos Municipais e Estaduais de 
Educação, garantindo a proporcionalidade adulto/criança. 
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11.6. Gerenciamento dos turnos  
 

Devem ser criados mapas com os horários de entrada e saída de cada turma, separados por 
turno, respeitando o escalonamento de intervalo entre turmas, conforme orientado pelos 
gestores escolares.  

Cabe ressaltar a importância de reduzir o quantitativo de estudantes por turma, de forma a 
assegurar a distância de 1,5 m por estudante/educador e evitar aglomerações nos espaços da 
escola.   

Comunicar previamente aos estudantes/familiares e educadores as orientações de 
funcionamento da escola, de acordo com a nova rotina.   

Negociar a agenda de revezamento de turmas na escola antecipadamente com os 
educadores.  

 

11.7. Gerenciamento da circulação dos estudantes  
  
Os locais de circulação de grandes grupos precisam de um olhar especial, buscando evitar 
aglomerações e contatos entre as pessoas. Planejamos assim orientações para a organização 
da escola considerando ações que precisam ser tomadas e organizadas antes do retorno às 
aulas e para o período de retorno.    

Antes do retorno com a equipe  
 Realizar conversa e formação permanente com toda equipe sobre os protocolos que 

envolvem a circulação escolar e que deverão ser seguidos.  

Antes do retorno com estudantes e famílias  
 Realizar reunião com as famílias, com orientações sobre funcionamento e circulação 

na escola.  
 Enviar vídeos e/ou materiais informativos para os estudantes sobre as orientações de 

como se dará a circulação no espaço escolar.  
 Para aqueles que utilizam transporte escolar, indicamos que as orientações quanto à 

higienização das mãos com álcool em gel sejam intensificadas antes da entrada na 
escola, e seja garantido o espaçamento entre os estudantes, preservando a distância 
recomendável entre as pessoas.  

Com a equipe escolar 
 Organização escalonada de horários para entrada e saída dos funcionários, para que 

todos não cheguem no mesmo horário, e que na abertura da escola, já estejam em 
suas salas devidamente higienizados. 

 Verificar as possibilidades de flexibilizar horários de maior pico no 
trânsito/transportes coletivos. 

 Viabilizar espaços adequados à alimentação para que se evite sair da escola para a 
rua (micro-ondas, refrigerador, cafeteira etc.) e fazer escalas de horários para uso. 

 É recomendável que os funcionários troquem suas roupas em locais previamente 
demarcados antes de entrar no espaço que será ocupado pelos estudantes. Deixar 
uma roupa limpa na escola, ou pensar na possibilidade de uniformes com materiais 



 

26  

confortáveis. Será necessário também higienizar os calçados na troca de ambientes 
internos/externos da escola. 

 Será conveniente criar um espaço específico para essa troca e guarda das 
vestimentas e calçados fora das salas de aula.  

 Providenciar espaço para troca de roupa com armário individual.   

Entrada e saída  
 Haverá necessidade de aferir a temperatura de todos os funcionários e estudantes 

na chegada à escola. Indicamos a utilização de termômetros digital infravermelho.   
 Escalonar horários de circulação das turmas nos corredores, durante os momentos 

de entrada/saída e demais deslocamentos dentro da escola.  
 Organizar um quadro de horários, com previsão de circulação dos estudantes, para 

os possíveis deslocamentos. E a partir desse quadro, construir um mapa com o fluxo 
dos estudantes nos diversos espaços de ocupação da escola.  

 Para as escolas que tenham possibilidade de utilizar dois ou mais portões de entrada 
e saída, pode-se distribuir os estudantes por segmento, evitando assim 
aglomerações. No caso das escolas que possuem apenas uma entrada, prever horário 
escalonado de entrada por turmas, com o mesmo propósito.  

 Compartilhar essa informação por meios digitais e em locais de circulação da escola, 
de forma que fique visível a todos. Podem ser feitas sinalizações e demarcações no 
piso que orientem o fluxo de circulação nestes espaços. Nesse caso, as marcações 
podem ser de maneira criativa, garantindo o conforto e minimizando o 
estranhamento por parte das crianças nos diferentes espaços da escola. 

 Evitar a circulação das famílias e outras pessoas dentro do espaço escolar. Caso seja 
estritamente necessário, a entrada só deve ser autorizada com uso de máscara e 
sapatilhas descartáveis para os pés ou após a higienização dos calçados. 

 Orientar a circulação de entrada e saída dos funcionários e/ou fornecedores. Quando 
possível, o próprio funcionário da escola deve receber os materiais no portão.   

 Deve-se pensar na organização dos estudantes que chegam e saem por transporte 
escolar. Deverão ser entregues no portão principal da escola, assim como as que 
chegam com seus responsáveis.   

 Os corredores da escola deverão ser reorganizados, retirando-se mobílias que 
dificultem a circulação, como cadeiras, mesas e armários, facilitando o fluxo de 
pessoas.  

 Pode-se prever local para troca de sapatos dos estudantes, como caixas individuais 
ou escaninhos.   

 Na saída, os estudantes devem aguardar a chegada de seus responsáveis na sala de 
aula, saindo apenas quando chamados. Dessa forma, evita-se aglomeração de 
estudantes de vários anos de escolaridade em um mesmo espaço. O cuidado também 
se estende para os responsáveis que devem aguardar em fila única, respeitando o 
espaçamento de 1,5m entre eles, do lado de fora da escola.  

 Os bebês que andam deverão ter seus sapatos higienizados na barreira química ou 
substituídos antes de entrar em suas salas.  

 Com os estudantes 
 Orientar os estudantes antes do retorno às aulas sobre as novas regras de uso dos 

diferentes espaços. Esta ação deverá acontecer após o retorno, de modo a construir 
com eles novos combinados de ocupação.  
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 Organizar planejamento para realização de tour pela escola, em pequenos grupos, 
para orientar os estudantes sobre o uso dos diferentes locais disponíveis.  

 Promover conversas antes do retorno e durante o período de aulas, para que eles 
também possam sugerir meios de fortalecermos a conscientização de todos.  

 Para as crianças de 2 anos de idade ou menos não é recomendado o uso da máscara. 
As demais deverão permanecer com máscaras durante todo o período de 
permanência na escola.  

 Lembrar que os estudantes deverão permanecer preferencialmente em suas salas de 
referência, evitando deslocamentos, cabendo aos educadores a movimentação entre 
esses espaços.  

 

Uso do Banheiro  
 

Nas escolas do Sesc temos diferentes composições de banheiros: coletivos, dentro das salas 
de aula, compartilhados com outros segmentos. Assim, apresentamos orientações gerais 
que se aplicam aos diferentes usos e dinâmicas de funcionamento das escolas: 

 Sugerimos conversar com os estudantes para explicar o porquê das mudanças de uso 
desses espaços, já que eram de uso coletivo e a partir de agora será necessária uma 
nova dinâmica. Essa conversa pode ser iniciada previamente nos encontros on-line.   

 Indica-se a utilização apenas de sabão neutro e papel-toalha após a lavagem das 
mãos. É importante conversar com os estudantes sobre o consumo consciente dos 
materiais descartáveis.  

 Indicamos que cada escola, de acordo com a configuração de seus banheiros, 
estabeleça uma nova dinâmica do número de pessoas que possam usar o sanitário 
simultaneamente, a partir do número de cabines e lavatórios disponíveis, de forma a 
garantir as medidas preventivas cabíveis.  

 É recomendável que haja marcações no chão sinalizando o espaçamento 
aconselhável. Caso possível, seria indicada a presença de uma pessoa da limpeza 
disponível integralmente neste local, garantindo a frequente higienização.  

 Ressaltamos a importância no cuidado com a coleta e descarte do lixo dos banheiros, 
que deve ser realizada estritamente pela equipe de limpeza e, por quantas vezes 
forem necessárias, levando em consideração o volume do lixo, para evitar possíveis 
contaminações.   

 Orienta-se evitar os procedimentos de escovação após o lanche como forma de 
reduzir possíveis contágios.  

 Sugere-se que os objetos de uso estritamente necessário, que vinham anteriormente 
na mochila, como por exemplo uma muda de roupa e um par de sapatos/sandálias, 
sejam entregues em sacos vedados, que serão higienizados na porta da escola e 
guardados junto com os materiais limpos.   
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No caso da Educação Infantil  

No caso de troca de fraldas, deverá ocorrer sempre com luvas.  As fraldas sujas devem ser 
armazenadas dentro de um lixeiro de tripé com tampa e usar álcool 70% no trocador antes e 
depois de cada troca. Essa limpeza deve ser realizada com luva e papel descartável. Esse 
procedimento deverá ser feito pelo profissional que realiza a troca, antes de colocar a criança 
sobre a superfície e após a troca, garantindo a devida higienização. Retirar o lixo do banheiro 
pelo menos duas vezes por período.  

A roupa suja da criança deverá ser retirada no banheiro e colocada em sacolas separadas e 
identificadas com o seu nome. Se possível, deixar em uma caixa separada para entregar à família 
no término da aula, fora do espaço de uso do grupo.   

O banho será realizado em casos de extrema urgência. Para os bebês, 
poderá ser usado um protetor descartável e para os maiores, utilizar 
o próprio chuveiro, não esquecendo de fazer a devida higienização e 
usar produtos individuais. Os cuidados com a troca de roupas e tolhas 
deverão ser os mesmos listados anteriormente.   

 

 

 

Espaços de uso exclusivo dos profissionais do Sesc  
 

Os espaços destinados aos profissionais do Sesc, como sala de professores e coordenação, 
por exemplo, devem seguir as mesmas regras de distanciamento, evitando aglomerações e 
garantindo o afastamento necessário entre as pessoas. Continuar usando os meios digitais 
para circular informações importantes, não utilizando murais e quadros de avisos para 
comunicações e informações internas.  

Deve-se também evitar as comemorações coletivas em qualquer espaço da escola.   
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12. Em caso de sintoma/contaminação 
 

A partir das orientações já apontadas pelo documento Protocolo de Prevenção à Covid-19 – 
Programa Educação – Escolas, indicamos que, no caso de apresentação de sintomas durante 
o horário de funcionamento da escola, o estudante/profissional deverá ser encaminhado a 
um espaço previamente reservado para acolhê-lo, enquanto são tomadas as providências 
cabíveis.   

Caso aconteça de os sintomas surgirem durante o período de aula, será necessário que a 
família tenha ciência de que deverá retirar o estudante da escola com urgência e p 
encaminhar ao Sistema de Saúde, para os primeiros cuidados.  

Recomendamos a estreita parceria da escola com a área de Saúde do Sesc para ter o apoio 
de equipe especializada. 

 

Conduta a seguir se um ou mais sintomas ocorrerem em um estudante:  

 Os sintomas mais recorrentes são: tosse, espirro, falta de ar, dor de garganta, fadiga, 
problemas digestivos, sensação de febre etc.  

 Isolamento imediato do estudante com uso da máscara adequada para sua idade, em 
uma sala previamente reservada sob supervisão, enquanto aguarda seu retorno para 
casa ou encaminhamento para atendimento médico. As medidas de prevenção 
deverão ser respeitadas.   

 Contato imediato com os pais/responsáveis legais para que venham buscar o 
estudante, respeitando as medidas de prevenção.  

 Limpeza minuciosa da sala em que a pessoa foi isolada após uma latência de algumas 
horas.  

 O estudante só poderá retornar às aulas com atestado médico.  

 

Conduta a seguir se ocorrer um ou mais sintomas em um adulto: 

 Isolamento do adulto se o retorno para casa não for imediatamente possível. As 
medidas de prevenção deverão ser respeitadas.  

 Limpeza minuciosa da sala em que a pessoa foi isolada após uma latência de algumas 
horas.  

 Destacamos ainda que, se houver pessoas do convívio do estudante e/ou do 
profissional com suspeitas de contaminação e/ou profissionais que lidam com grupos 
de risco, deverá ser comunicado à escola e a pessoa deverá permanecer em 
distanciamento físico.  
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