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I. INTRODUÇÃO
1

 Nos últimos meses, passamos por um contexto que jamais 

imaginávamos. Em meio à ameaça silenciosa de um vírus 

desconhecido, uma pandemia se instalou no mundo e nos forçou a nos 

isolarmos nas nossas casas, nos distanciarmos fisicamente das pessoas 

que mais amamos e mudarmos completamente nossa rotina.

 A maneira como nos relacionamos em sociedade foi

invariavelmente impactada, e estamos, todos os dias, aprendendo a 

viver em uma realidade que não conhecemos.

 Ainda em março, pensávamos que tudo isso passaria logo, mas, 

aos poucos, à medida que o tempo foi passando, o comportamento do 

vírus trouxe maior instabilidade e tivemos que nos adaptar a novos e 

diferentes padrões educacionais. Aprendemos, em tempo recorde, a 

adaptar nossa prática e nossos currículos a uma modalidade não 

presencial. 

 Enfrentamos com coragem e responsabilidade e respondemos 

com ações rápidas ao desafio de manter um ensino de qualidade para 

nossos estudantes, reafirmando nosso compromisso de entregar uma 

educação acadêmica comprometida com uma responsabilidade 

social.

 Migrar do ambiente presencial para o ambiente digital, com 

atividades remotas assíncronas e síncronas foi sim desafiador, porém, 

o maior de todos os desafios foi lidar com as angústias, o medo, o 

distanciamento, a ausência do toque, do acolhimento do olhar. No 

entanto, diante desse cenário a equipe educacional e os professores se 

reinventaram, enfrentaram as situações difíceis, as perdas pessoais e 

aquelas vivenciadas pelos alunos, trabalhando-as através de atividades 

@colegioarnaldoanchieta colegioarnaldoanchieta

anchieta.colegioarnaldo.com.br



02

lúdicas, rodas de conversas e atendimentos individuais. 

 Durante os meses em que estivemos desenvolvendo as 

atividades pedagógicas no ambiente remoto, buscamos garantir o 

máximo do cumprimento dos rituais pedagógicos, reinventando 

práticas e aprendendo, através das metodologias ativas, novas formas 

de aprender. Podemos afirmar que, diante do contexto, alcançamos 

um cenário mais apaziguado, embora longe do ideal possibilitado pelo 

encontro pedagógico, entre professor e estudante e, entre os 

estudantes, nas lindas paisagens dos nossos colégios.

 Enquanto aguardamos a autorização dos órgãos reguladores da 

Saúde e da Educação para o retorno às atividades presenciais, estamos 

nos preparando e desenhando toda a logística, criando as condições 

seguras e capazes de acolher a todos os estudantes, docentes e 

colaboradores. Temos a clareza de que retornaremos a uma escola 

diferente da que deixamos antes do isolamento social e também 

precisaremos, juntos, encontrar a melhor forma de passar por tudo 

isso.

 Embora sempre tenhamos estado juntos nessa batalha, agora, 

mais do que nunca, precisaremos, Escola e Família, olhar para a 

mesma direção e tomar decisões sérias, abraçar orientações e 

procedimentos com responsabilidades, em um grande exercício de 

empatia! Estaremos cuidando uns dos outros e de todos nós. Não 

caberão, nesse momento, atitudes individualizadas, sem considerar o 

coletivo, o grupo, o colégio, a cidade, o estado, o país e, por fim, o 

planeta.
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 Nesse sentido, nós, da Rede Verbita de Educação, cujo carisma do 

cuidado, do zelo e da responsabilidade está presente em cada uma das 

nossas Unidades: Colégio Arnaldo Anchieta, Colégio Arnaldo 

Funcionários, Colégio Cristo Redentor/Academia e Colégio Verbo 

Divino, elaboramos este guia – um percurso para a retomada às aulas 

presenciais de forma gradual. Ele resulta de um olhar investigativo 

para as práticas exitosas de outras culturas e o exercício intimista de 

olhar para dentro de nossos colégios, realizando pesquisas e ouvindo 

as nossas famílias. Trabalhando com muito empenho, buscamos 

parcerias de autoridades da saúde, donos de um saber experiente, e 

construímos este protocolo que traz como marca registrada a resposta 

coerente aos desafios dos nossos espaços de convivência e de 

aprendizagem que constituem esta grande rede de educação. 

Compartilhamos com vocês um conjunto de sugestões 

operacionais e pedagógicas para lidar com esse momento, 

orientando as melhores e as mais seguras práticas em cada escola. 

Enfatizamos que todas as orientações são passíveis de alterações 

mediante possíveis mudanças no cenário da pandemia e às 

orientações oficiais e locais de saúde. 

Atenciosamente,                                                                                                                                  
Lucilene Antunes

Diretoria de Ensino - Rede Verbita de Educação
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II.ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE RETOMADA
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ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE SAÚDE
 Pensar o retorno às aulas presenciais, desde o início, tem 

significado uma preocupação com a saúde de todos os colaboradores, 

docentes, estudantes e suas famílias. A partir desta  referência, a Rede 

Verbita de Educação buscou a parceria da AMECI – Associação Mineira 

de Epidemiologia e Controle de Infecções, uma equipe séria, com 

expertise, atuando há 32 anos como referência para a comunidade 

frente às  melhores práticas de prevenção de infecções nas redes 

hospitalares.

 Nesta parceria, construímos fortes pilares de sustentação para o 

retorno, em segurança, de toda a comunidade escolar da rede. 

Investimos também no “SELO COVID RISCO MÍNIMO”, um 

monitoramento mensal das reais condições de segurança do 

ambiente dos colégios, validado pela /AMECI, desde que mensurado  

95% de conformidades com o protocolo.

Relatório Técnico da AMECI
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IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO 

FASE 
ZERO

ENSINO REMOTO – Todos os estudantes encontram-se na 
segurança dos seus lares, realizando as propostas 
pedagógicas orientadas e conduzidas pelos professores , 
com o monitoramento das famílias.
Utilização da Plataforma Google For Education. 

FASE 
UM

ENSINO HÍBRIDO – Retorno gradual dos estudantes, 
iniciando presencialmente com o GRUPO A, 
permanecendo o GRUPO B com ensino REMOTO. 
Alternância semanal entre os GRUPOS, sempre 
atendendo às recomendações da saúde.   

FASE 
DOIS

RETORNO TOTAL – Acolhimento de todos os estudantes  - 
tendo como referência a orientação das Autoridades da 
Saúde e da Educação.
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III.IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO
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 Todos os colaboradores, Equipe Administrativa e Docentes foram 

inseridos em um programa de capacitação, tendo como temática “A 

saúde como nosso bem maior”:

DOCENTES: trabalhando com a Saúde Sanitária e com a Saúde 

Emocional.

FUNCIONÁRIOS DE BASE: orientação de procedimentos de limpeza e 

sanitização de ambientes; manipulação de elementos químicos de 

maneira segura, utilizando equipamentos de segurança (EPIs), 

conforme orientação do Protocolo/AMECI e monitoramento dos 

Técnicos de Segurança do Trabalho.

LIVES COM AS FAMÍLIAS E COM OS ESTUDANTES Encontros Virtuais 

para orientação de conduta na preparação do retorno e 

esclarecimentos de dúvidas.

FORMAÇÃO DOS COLABORADORES E DOCENTES
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IV. APRENDENDO A VIVER EM UMA 
REALIDADE QUE AINDA NÃO CONHECEMOS 
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 Todos os Colégios da Rede Verbita de Educação estão sendo 

preparados com medidas de higienização e desinfecção, seguindo as 

orientações do Protocolo de Saúde implementado em parceria com a 

AMECI – Associação Mineira de epidemiologia e controle de infecções. 

 Estamos preparando um ambiente totalmente acolhedor, com 

orientações de saúde e práticas de higienização em uma abordagem 

didática, com barreiras sanitárias,  sinalizadores de espaços, rotinas 

bem planejadas para a garantia do distanciamento seguro no 

desenvolvimento das atividades pedagógicas e da convivência 

necessária entre os estudantes.

 Elaboramos uma cartilha informativa e formativa que auxiliará no 

envolvimento de todos desde a preparação dos estudantes ainda em 

casa, no retorno ao Colégio, nas instruções do comportamento seguro 

e no monitoramento das condições de saúde que, neste momento, 

será considerado como medidor para a continuidade das atividades, a 

permanência de um grupo, o afastamento de alguns que se faça 

necessário, com o objetivo de preservar o bem estar de todos.
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V. ENCONTRANDO A MELHOR FORMA DE 
PASSAR PELOS DESAFIOS JUNTOS: DA ESCUTA 
AO FORTALECIMENTO DA PARCERIA 
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 Nesse sentido, nós, da Rede Verbita de Educação, cujo carisma do 

cuidado, do zelo e da responsabilidade está presente em cada uma das 

nossas Unidades: Colégio Arnaldo Anchieta, Colégio Arnaldo 

Funcionários, Colégio Cristo Redentor/Academia e Colégio Verbo 

Divino, elaboramos este guia – um percurso para a retomada às aulas 

presenciais de forma gradual. Ele resulta de um olhar investigativo 

para as práticas exitosas de outras culturas e o exercício intimista de 

olhar para dentro de nossos colégios, realizando pesquisas e ouvindo 

as nossas famílias. Trabalhando com muito empenho, buscamos 

parcerias de autoridades da saúde, donos de um saber experiente, e 

construímos este protocolo que traz como marca registrada a resposta 

coerente aos desafios dos nossos espaços de convivência e de 

aprendizagem que constituem esta grande rede de educação. 

Compartilhamos com vocês um conjunto de sugestões 

operacionais e pedagógicas para lidar com esse momento, 

orientando as melhores e as mais seguras práticas em cada escola. 

Enfatizamos que todas as orientações são passíveis de alterações 

mediante possíveis mudanças no cenário da pandemia e às 

orientações oficiais e locais de saúde. 

Atenciosamente,                                                                                                                                  
Lucilene Antunes

Diretoria de Ensino - Rede Verbita de Educação

 

 Recentemente, cada unidade desenvolveu uma pesquisa, 

ouvindo a todas as famílias e ao grupo de professores a respeito das 

percepções sobre o cenário de saúde local, o que pensavam sobre o 

possível retorno e as alternativas para que este ano fluísse sem 

comprometer a saúde dos estudantes e dos colaboradores.

  A partir dos dados coletados e analisados, a equipe gestora 

apresentará um cronograma de faseamento do retorno, considerando 

também os estudos científicos e às orientações das autoridades da 

Saúde e da Educação. 

Fará parte dessa organização de retorno, a implementação de alguns 

procedimentos de coleta de informações, autodeclarações, 

autorizações de monitoramento pelos profissionais da escola, 

fornecimento de dados atualizados de saúde, uso de medicação entre 

outros, para a produção  da  documentação, que será acompanhada e 

respaldará tomada de decisões futuras. Esta documentação será 

construída a quatro mãos, entre Família e Escola, entre empresa e 

colaboradores.  Tudo deverá ser feito com muito cuidado e 

responsabilidade, tendo a saúde como prioridade. 
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 A partir da liberação do retorno às aulas, todos os estudantes 

serão acolhidos com carinho, cuidados também do ponto de vista 

emocional, participarão de atividades organizadas intencionalmente 

para   a livre expressão de sentimentos, receberão orientações para a 

movimentação nos espaços coletivos e terão contato com os novos 

combinados de entrada, saída, do lanche e do recreio.

 Conforme a faixa etária, receberão orientações quanto à 

importância do uso da máscara e o não compartilhamento de objetos.

 Focar no acolhimento:  Acolhimento de todos! Trabalharemos 

com os sentimentos das perdas vivenciadas e a apreensão do retorno, 

encontrando maneiras para processá-los.

 Lançar mão desde estratégias lúdicas, roda de conversa, entre 

outros, para introduzir conceitos importantes de saúde a partir das 

experiências trazidas pela turma. Neste trabalho, procuraremos 

interdisciplinar as discussões com os contextos pedagógicos.

Sempre que possível, envolveremos os próprios alunos na produção de 

materiais para a orientação da saúde.

 O  percurso pedagógico de cada estudante terá necessariamente, 

a coexistência de duas modalidades de ensino no Modelo Híbrido - Os 

estudantes vivenciarão  suas atividades em momentos presenciais 

e remotos: 

PROGRAMA DE ACOLHIDA: ESTAMOS DE VOLTA!

O QUE É ENSINO HÍBRIDO?
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 Grupo A – Aulas presenciais, conforme a escala orientada pelo 

Colégio em cumprimento  às normas do protocolo;

  Grupo B – Aulas remotas, com transmissão de parte das aulas em 

tempo real, na sala de aula da Google For Education.

 Para as crianças da Educação Infantil, no revezamento, quando 

estiverem em casa,  as famílias serão orientadas pela equipe 

pedagógica, na continuidade das estratégias adotadas em cada 

campo de experiência.

 A alternação dos grupos será semanal e, em casos de registro de 

contaminação confirmada, o grupo será imediamente orientado a 

permanecer em quarentena e submeter-se à avaliação médica.

 Na observância de estudante com queixa e/ou sintomas do Covid, 

deverá ser cuidadosamente afastado do grupo, mantido sob os 

cuidados de um funcionário responsável e a família será acionada para 

buscá-lo imediatamente para que possa ser avaliado por equipe 

médica.

 Todas as informações de saúde dos estudantes e/ou a existência 

do risco de contágio por proximidade de alguém contaminado, a 

família deverá comunicar à escola imediatamente.

 

@colegioarnaldoanchieta colegioarnaldoanchieta

anchieta.colegioarnaldo.com.br



VI. RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS 
E O PERCURSO PEDAGÓGICO
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AUTOAVALIAÇÃO

 Realizaremos um mapeamento inicial com os alunos para saber 

como vivenciaram a quarentena: Como se sentiram realizando as 

atividades através da Plataforma? Quem conseguiu ter acesso à 

internet com tranquilidade? Quem fez as atividades? Quais foram as 

dificuldades? Quais as facilidades?

 Passados os primeiros dias de acolhimento, será aplicado um 

diagnóstico, composto por várias etapas, para identificar o nível de 

desenvolvimento real dos alunos com relação às macro habilidades 

trabalhadas neste período. 

A partir desse levantamento, serão definidos programas de 

nivelamento, orientações de estudos remotas, orientação 

individualizada e em pequenos grupos para alinhamento das 

expectativas pedagógicas.

Retomada do planejamento, sequenciando as habilidades tendo em 

vista o número de aulas previstas.

 O exercício de olhar para o seu próprio percurso, identificar seu 

processo

de aprendizagem é fundamental para a construção da autonomia e o

protagonismo, tão valorizados por pesquisas em educação e por 

documentos, como a BNCC.

 A partir dessa premissa, incluiremos a autoavaliação no processo 

de avaliação na retomada às aulas presenciais com o objetivo de 

desenvolver esta importante habilidade e, também, podermos intervir, 

no processo de construção da autoimagem, na construção do 

autoconceito positivo. 
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ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
NOS DOIS GRUPOS

Grupo A – Presencial alternado com momentos remotos. Teremos 

aulas, conforme o horário diário, porém, a condução destas aulas, 

priorizarão a interação com os alunos, as discussões, a resolução de 

atividades e resolução de dúvidas, integrando os tempos de 

aprendizagem.

Grupo B – Remoto alternado com presencial.  O grupo que 

permanecerá em aula na plataforma, conforme orientação do 

faseamento, terá momentos integrados às aulas presenciais, 

priorizando explanações dos docentes, interação com as dúvidas. 

Porém, seguindo uma orientação de metodologia ativa - sala de aula 

invertida, a partir do 3º ano EFAI, este grupo receberá também, 

atividades que indicarão pesquisas, a preparação prévia de leituras 

sobre determinado assunto, para a interação com as aulas presenciais.

 Nosso objetivo maior é garantir a qualidade dos processos de 

aprendizagens seguindo toda a orientação dos Conselhos de 

Educação – Nacional, Estadual e Municipal, garantir cumprimento da 

carga horária por segmento, proposta pelo MEC e as respectivas 

Secretarias de Educação - Estadual e Municipal, conforme calendário 

apresentado à toda a comunidade e validado posteriormente pelos 

órgãos reguladores.

 Mais além, após diagnóstico, faremos trabalhos de nivelamentos 

e de recuperação de aprendizagens desenvolvidos até ao final de 2020, 

estaremos reavaliando todos os processos e, se preciso for, 

redesenharemos o planejamento para 2021. Precisaremos trabalhar 
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com resiliência e assertividade em nossas ações.  O crescimento dos 

nossos estudantes é nossa bússola orientadora e para isso não 

mediremos esforços. 

Tenham certeza, estamos nos preparando para recebê-los com muito 

carinho e cuidado.
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VI. FONTES REFERENCIAIS
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 A produção deste documento tem por base uma curadoria de 

conteúdos que teve como principais fontes:

1. Educação e Coronavírus - Reabertura das escolas parte 1: 
Recomendações de organismos internacionais para o retorno às 
aulas, encomendado pelo Instituto Unibanco à Vozes da Educação.

2. Plano de retorno seguro às aulas para controle da disseminação 
do COVID-19 nas escolas, produzido pela Reanime-Rio.

3. Interim Guidance for COVID-19 prevention and control in schools, 
organizado pela UNICEF, OMS e IFRC.

4. Protocole sanitaire – guide relatif a la réouverture et au 
fonctionnement des écoles maternelles et
élémentaires, produzido pelo Ministère de l’Éducation nationale et de 

la Jeunesse (Ministério da Educação nacional e da Juventude da 

França).

5. Parecer nº 5/2020 do Conselho Nacional de Educação (CNE).

6. Retorno às aulas presenciais no contexto da pandemia da 
COVID-19, construída pelo Todos pela

Educação.

7.Diretrizes para protocolo de retorno às aulas presenciais, 
organizado pelo Conselho Nacional de

Secretarias de Educação (CONSED) 
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ACESSOS IMPORTANTES COM INFORMAÇÕES  ATUALIZADAS

https://coronavirus.saude.gov.br/

https://www.paho.org/pt/covid19

https://www.who.int/home
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