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 ara o inicio das aulas presenciais em segurança serão 

necessárias medidas estruturais, profiláticas, ou seja, as de 
higiene e de distanciamento social e medidas pedagógicas, que  
estão sendo aplicadas em nossa instituição. 

 
As ações do Centro Educacional Os Levitas, foram planejadas 
por um comitê de volta às aulas, seguindo as informações da 
organização mundial da saúde (OMS), da sociedade 
brasileira de pediatria e do ministério da saúde do brasil,  o  
protocolo de retorno: decreto nº 35897 de 30/06/2020 do 
governo do estado do maranhão, recomendações da portaria 
nº 748, de 20 de julho de 2020 e parecer nº 145/2020 CEE-MA. 
 



Para enfrentar a pandemia, o mundo passou por grandes mudanças, 
pois não será diferente quando os alunos retornarem à sala de 
aula.  A principal mudança dentro do âmbito escolar será 
relacionada ao novo modo de convivência.  
“A escola é um lugar de relações onde a socialização e a cooperação 
são premissas para o processo de aprendizagem, por isso, será 
necessário entender o novo jeito de conviver na escola, respeitando 
todos os protocolos de higiene e distanciamento, mas sem perder o 
afeto e a necessidade de manter os vínculos para uma comunicação 
ativa, lado a lado”.  



1 – Reorganização da infraestrutura adaptando-se as medidas de 
sanitização e higienização 

2 – Capacitação dos colaboradores 

3 – Aplicação do questionário de mapeamento para pais de alunos 

4 – Orientação aos pais quanto ao Direitos e Deveres no retorno 
gradual das aulas presenciais 

5 - Retorno gradual das aulas presenciais 

6 - Acolhimento socioemocional e afetivo 

7 – Sondagem, diagnostica e formativa 

 



Confira as medidas do CEOL 



MEDIDAS ESTRUTURAIS 
 
 Avaliar as salas de aula e garantir que todas tenham dispenser de 

álcool em gel; 

 Revisar a condição de uso e limpeza dos ventiladores; 

 Interditar o Parquinho; 

 Priorizar as atividades ao ar livre, com grupos menores,  comum 
no Ensino Híbrido (é a metodologia de ensino que combina 
elementos presenciais e a distância);  

 Controlar os horários de entrada e saída para cada segmento, com 
tempo reduzido de permanência do aluno no formato presencial e 
restrição do fluxo diário de pessoas dentro da escola. 

 



MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 
 

 Protocolos de saúde como: medição de temperatura e higienização em todos os 
alunos e colaboradores; 

 Sala de aula com número reduzidos de alunos (dividindo-os em grupos por 
escalonamento), para garantir o distanciamento mínimo de 1,5m entre os alunos; 

 Manter em atividade remota TODOS os alunos, professores e funcionários que 
tenham doença de base ou condição de risco de complicar por COVID-19: gestantes; 
idosos a partir de 60 anos; obesidade mórbida (IMC maior ou igual a 40), 
imunodepressão; hipertensão arterial; diabetes; asma moderada ou grave; doença 
pulmonar obstrutiva crônica – DPOC; doença do coração grave ou descompensada 
10 (insuficiência cardíaca, cardiopata isquêmica, arritmias); câncer; doença renal 
crônica em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); doenças cromossômicas com estado 
de fragilidade imunológica (ex.: Síndrome de Down); outras, conforme definição da 
Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão; 

 



MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 
  O uso de máscaras é obrigatório nas escolas para TODOS os alunos, professores e 
funcionários; 

 Manter em atividade remota TODOS os alunos, professores e funcionários que se 
recusem a usar máscara. 

 Não permitir o compartilhamento de máscaras. As máscaras são de uso individual.  
 Cada aluno deve levar pelo menos duas máscaras para a escola. 
 A máscara deve ser trocada a cada 2 a 4 horas ou sempre que estiver úmida, suja ou 

rasgada.  
 Após o uso as máscaras devem ser acondicionadas em sacos plásticos.  
 Disponibilizar vídeos nas redes sociais da escola sobre como colocar e retirar as 

máscaras. 
 Sinalização no ambiente - uso de adesivos que marcam e informam o distanciamento na 

sala de aula; 
 Distribuição de Kit composto por: duas máscaras, álcool em gel e informativos, de 

protetores faciais para professores e funcionários que trabalharão com atendimento ao 
público. 
 



MEDIDAS DE HIGIENE 

 Uso de tapetes higienizantes na entrada principal; 

 Incentivo diário aos alunos, com orientações pedagógicas, à 
higienização das mãos; 

 Informativos com orientações de higiene (modelo anexo) neste 
documento; 

 Uso individual de garrafa de água, não será permitido manusear o 
bebedouro; 

 Limpeza e desinfecção constante. 



MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

 Ações para o fortalecimento dos vínculos e da sensação de segurança 
na escola; 

 Aplicação de questionário (mapeamento) para os pais e responsáveis;  

 Análise e adaptação do calendário escolar; 

 Realização de sondagem; 

 Revisão do plano curricular para identificar os conteúdos estruturantes 
não contemplados no ensino remoto; 

 Plano de retomada de conteúdos; 

 Implantação da abordagem do Ensino Híbrido. 





Ensino Fundamental  

 7:30 às 10:30hs 

 

Educação Infantil  

7:30 às 10:30hs 

O RESPEITO AOS HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA SERÁ 
PRIMORDIAL PARA O BOM ANDAMENTO DA VIDA ESCOLAR.





stamos trabalhando 

diariamente para promover 
aos nossos alunos, professores 
e colaboradores uma escola 
limpa e segura. É de grande 
importância a orientação 
junto ao seus filhos, para que 
respeitem as regras definidas 
pela escola. Estamos 
pensando na segurança de 
todos e procedimentos estão 
sendo adotados para o 
retorno das aulas presenciais.
  





COMITÊ 

 Milane Rodrigues da Costa Rocha – Diretora Geral  

 Michele Costa dos Santos – Diretora Administrativa 

 Vanessa Moraes -  

 Raquel Cristina da Silva Pinto – Pedagoga 

 

 
 Lissandra Leite – Secretaria Adjunta dos Direitos de Criança e 

Adolescentes, na Secretaria de estado de Direitos humanos e 
participação popular – SEDIHPOP –MA. 

 Lilian Raquel Braga Simões – Psicóloga  

 

 

PROFISSIONAIS DE CAPACITAÇÃO 




