PROTOCOLO de retorno
às aulas
Presenciais

Olá, queridos, tudo bem?
Nosso desejo é que estejam bem e com saúde.
A pandemia já dura seis meses e a saudade não cabe mais dentro
de nós. O isolamento social, a saudade dos amigos e dos
familiares deixam nossas crianças ainda mais ansiosas e, muitas
vezes, desmotivadas. Nossa equipe está o tempo inteiro
trabalhando e pensando em como melhorar o rendimento
escolar e como podemos levar felicidade aos nossos alunos.
Durante esses seis meses de isolamento, enfrentamos diversos
desafios e nos reinventamos
para tentar minimizar os impactos da pandemia COVID-19.
Foi preciso reinventar a escola e transferir o nosso ensino
presencial para o universo online: adotamos plataformas,
investimos em tecnologia, reformulamos horários, aplicamos
provas e simulados e transformamos nossas formas de ensinar.
As plataformas Google Classroom e Geekie One foram
fundamentais para motivar os alunos e estimular a interação com
as crianças, assim como as aulas síncronas e assíncronas
realizadas pelo Google Meet, Google Classroom e grupos de
WhatsApp.
Sabemos que perante tal condição ocorreram inúmeras perdas e
tivemos muitas preocupações, transformando o nosso normal
neste suposto “novo normal”, mas temos certeza de que estamos
conseguimos ofertar aos nossos alunos um ensino de qualidade,
baseado na excelência, na afetividade de todos os profissionais
envolvidos, na vontade das famílias em torcer para dar certo e no
desejo do nosso bem maior, nossos alunos, em querer aprender
junto ao nosso sistema de ensino, líder do IDEB e, há anos,
seguindo líder no ranking do ENEM.

O Colégio Objetivo Barra agradece a toda comunidade escolar:
professores, coordenadores, auxiliares, inspetores, colaboradores,
familiares e ao mais importante personagem, nosso ALUNO, pelo
empenho de todos em fazer nossa escola continuar pulsando e
transmitindo alegria, conhecimento, carinho e esperança,
apesar de ser à distância.
Neste documento, é possível entender todos os protocolos
adotados pela escola para este retorno – protocolos pautados nas
orientações dadas pelos órgãos responsáveis federais, estaduais,
municipais e pela OMS.
Na certeza de que venceremos todos os desafios impostos neste
ano tão adverso, sabemos que sairemos dessa situação mais
fortes e mais unidos da mesma forma como nos acostumamos a
dizer a nossos colaboradores, famílias e alunos.
#VamosConseguir
#VamosVencer #Juntos
#Objetivese

PROTOCOLO DE RETORNO
às aulas presenciais
ESTA CARTILHA CONTÉM INFORMAÇÕES SOBRE:
A ESCOLA
(organização, medidas e procedimentos de segurança)
O ALUNO
(orientações e procedimentos de segurança)
OS PROFESSORES
(procedimentos e protocolos de segurança)
AS TURMAS E AS SALAS DE AULA
(Estrutura,organização e protocolos)
A CANTINA
(funcionamento e procedimentos para segurança)
OS INTERVALOS
(procedimentos, orientações e protocolos)
AS FASES DE RETORNO
(fases, turmas e datas)
OS HORÁRIOS
DIRETRIZES PEDAGÓGICAS EPSICOLÓGICAS

PLANEJAMENTO
MÉTODOS E APLICAÇÃO
PROCESSOS AVALIATIVOS
(Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio – 1º
e 2º série e Ensino Médio – 3º série)
RECEPÇÃO E AFETO PADRÃO OBJETIVO COM TODOS OS
CUIDADOS
FUTURO E ESPERANÇA

A ESCOLA
1. Faz e fará higienização dos ambientes comuns ao longo do dia,
todos os dias.
2. Disponibilizará máscara para todos os alunos, professores,
colaboradores e terceirizados. O uso da máscara entregue será
obrigatório nas dependências da escola.
3. Disponibilizará álcool em gel nos corredores, nas salas, nos
banheiros e nos ambientes comuns.
4. As salas receberão apenas 1/3 da sua capacidade.
Exemplo: Se a sala comporta 45 alunos, receberá apenas 15 alunos
por vez, de acordo com os critérios estabelecidos pela
direção / coordenação.
5. Afastará qualquer funcionário com sintomas ou suspeita de ter
contraído COVID-19 por tempo indeterminado, até que esteja
recuperado e sem risco de contágio.

O ALUNO
1. Fará a aferição de temperatura dos alunos na entrada e
disponibilizará álcool para higienização das mãos.
2. Terá um questionário para que respondam sobre questões de
saúde, sintomas e outras informações que possam ajudar a
escola a identificar possíveis infectados e notificar a família.
3. Solicitará que o aluno volte para casa em caso de suspeita
após comunicação com a família.
4. Deverá cumprir o distanciamento social demarcado nas salas
e nos ambientes comuns, de 2 metros de um aluno até o outro,
e as marcações feitas nos ambientes comuns.
5. Será obrigado a utilizarmáscara nas dependências da escola,
podendo retirá-la apenas quando for comer, beber ou higienizar
o rosto.
6. A utilização dos banheiros também respeitará o
distanciamento mínimo exigido e não será permitido
aglomeração, tendo o acesso controlado por funcionários do
colégio.
7. Não poderá trazer para a escola itens de uso pessoal, como:
brincos, pulseiras, relógio, cordões, colares e outros acessórios.

OS PROFESSORES
1. Serão testados antes do início das aulas.
2. Responderão a questionários periódicos quanto a sua condição
de saúde e outras informações.
3. Ministrarão aulas presenciais, apenas se apresentarem bom
estado de saúde, caso contrário, serão afastados. Alguns
professores, que estão no grupo de risco, poderão ministrar suas
aulas remotamente, uma vez que os alunos que estiverem em
sala de aula poderão assisti-las através do quadro
interativo.
4. Utilizarão equipamento de proteção individual cedidas pelo
colégio.
5. Não poderão tirar dúvidas de alunos nos intervalos, apenas
durante as aulas.
6. Ficarão, nos intervalos, em salas exclusivas, sem acesso aos
alunos, para evitar aglomerações.
7. Estão sendo orientados a adequar suas aulas e práticas ao
modelo híbrido, visando a proporcionar uma melhor percepção
da aula e do conteúdo, especialmente do aluno que está em casa
online.
8. Todos os professores receberão uma cartilha de orientação
sobre práticas, métodos e procedimentos a serem adotados para
se adequarem ao modelo híbrido, com aulas presenciais e
transmitidas.

A CANTINA
1. Ficará aberta APENAS nos intervalos de cada turma. Não
será permitida a venda de alimentos fora dos horários
estabelecidos.
2. O aluno terá que respeitar o distanciamento demarcado no
piso da cantina enquanto aguarda sua vez.
3. Atenderá, nesse primeiro momento, um aluno por vez.
OBS1: Em caso de nova determinação judicial, a mesma não
será aberta. Caso aconteça, as famílias serão informadas
através dos canais e comunicação oficiais da escola.
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OS INTERVALOS
1. Serão realizados separadamente, ou seja, cada turma terá seu
próprio horário.
2. Os alunos terão de respeitar o distanciamento social. Será
vedada a utilização da quadra poliesportiva ou a prática de
esportes.
3. Os alunos poderão ficar na sala de aula ou no pátio. A sala
Google será utilizada pelos professores.
4. Os alunos só poderão acessar a secretaria ou a sala da
coordenação com autorização dos funcionários, em caso de
necessidade, evitando aglomeração.

AS TURMAS E AS SALAS DE AULA
1. As turmas entrarão em horários especiais para evitar
aglomerações, porém os responsáveis não poderão acessar as
partes internas da unidade escolar, limitando-se ao portão.
2. Terão suas salas sinalizadas e constantemente higienizadas.
3. As salas apresentarão carteiras restritas à utilização através
de marcação visual.
4. As turmas serão divididas em grupos a depender do
tamanho e da capacidade da sala.
5. Possuirão sistema de câmeras para transmissão das aulas
ao vivo para os alunos que estiverem em casa.
6. Possuirão uma assistente de turma, que auxiliará o
professor na transmissão da aula, e poderá selecionar as
dúvidas dos alunos de casa para apresentar ao professor
durante a aula no momento destinado à interação.

FASES DE RETORNO
As fases foram definidas em 03 cores:
Fase Amarela – Estabelece a volta da turma de Pré-Vestibular e
3º série do Ensino Médio, às 07:50 da manhã, inicialmente, em
sistema de rodízio, com 1/3 da capacidade total da sala.
Os alunos que não retornarem terão acesso às aulas em tempo
real, transmitidas ao vivo e com interação com o professor, sem
ônus no ensino-aprendizagem para o aluno que preferir o ensino
a distância. Lembrando que o Ensino Híbrido, por força de lei, está
mantido até o dia 31/12/2020.
Fase Branca - Fase que estabelece a volta da turma de 5º Ano do
Ensino Fundamental I, e 9º Ano do Ensino Fundamental II, já com
o fim do ciclo de provas do 3º bimestre do ano letivo de 2020,
ainda em sistema de rodízio, com 1/3 da capacidade total da sala.
Os alunos que não retornarem terão acesso às aulas em tempo
real, transmitidas ao vivo e com interação com o professor, sem
ônus no ensino-aprendizagem para oaluno que preferir o ensino
a distância. Lembrando que o Ensino Híbrido, por força de lei, está
mantido até o dia 31/12/2020.
Fase Azul – Fase que estabelece a volta das turmas liberadas por
decreto ou força de lei, às 07:30 da manhã, para os anos do
Ensino Fundamental e às 07:50 da manhã, para as séries do
Ensino Médio, ainda em sistema de rodízio, com 1/3 da
capacidade total da sala.
Os alunos que não retornarem terão acesso às aulas em tempo
real, transmitidas ao vivo e com interação com o professor, sem
ônus no ensino-aprendizagem para o aluno que preferir o ensino
a distância. Lembrando que o Ensino Híbrido, por força de lei, está
mantido até o dia 31/12/2020.

-Todos os protocolos são baseados nos órgãos internacionais e
nacionais de prevenção de contágio do novo Corona Vírus,
reafirmando que 100% seguro ocorrerá, apenas, com a
vacinação em massa da população brasileira e mundial.
OBS1: Conforme os decretos a serem publicados, a instituição
enviará comunicados oficiais, retratando as fases de
reabertura das turmas liberadas pelos órgãos competentes.
OBS2: Vale lembrar que, ao apresentar quaisquer dos
sintomas mais recorrentes da COVID-19 (febre, dor de
garganta, falta de olfato e/ou paladar, sintomas de resfriado
ou gripe comuns, dentre outros), o aluno fica impossibilitado
de estar ou permanecer na escola. Essas medidas visam a
resguardar todos os colaboradores e famílias/alunos da
instituição, assim, pedimos que as famílias, ao suspeitarem de
qualquer suspeita, nos avisem imediatamente, por meio de
telefone, WhatsApp ou e-mail, para nos ajudar na prevenção
dentro das nossas possibilidades.
OBS3: A Educação Infantil só retornará quando a prefeitura do
Rio de Janeiro autorizar e publicar em Diário Oficial.

HORÁRIOS
1. Foram elaborados horários especiais de entrada, saída e
intervalos para evitar aglomerações, porém os responsáveis não
poderão acessar as partes internas da unidade escolar.
2. Havendo necessidade, os pais poderão acessar a secretaria
escolar fora do horário de entrada, saída e intervalos/recreios dos
estudantes.
3. A coordenação pedagógica enviará os novos horários através
dos canais de comunicação oficiais do colégio.

DIRETRIZES PEDAGÓGICAS E PSICOLÓGICAS
Tal qual Antoine de Saint-Exupéry sugere nas primeiras páginas
do livro “O Pequeno Príncipe”, acreditamos naquilo que
transcende o óbvio. Temos a convicção de que somente a
sensibilidade somada a ações nortearão com sucesso o futuro
dos nossos estudantes. Ainda utilizando as metáforas do autor,
batalharemos sempre para que nossos alunos enxerguem além
do horizonte, que vislumbrem não “um chapéu, mas a famosa
jiboia engolindo o elefante”.
Duas semanas de aulas, tudo novo, materiais, colégio. Corpo
docente e discente fervilhando em pensamentos e ideias. No
meio disso tudo, uma tormenta. O imprevisível. Um fato novo,
algo desconhecido e jamais vivido por nossos estudantes.
Diante disso tudo, um elemento chave: o medo. O medo e a
incerteza. Tais sentimentos permearam e entraram em nossas
casas, invadiram nossos pensamentos, planos. E agora, o que
fazer? Respostas? Como nos disse Platão, a necessidade é a mãe
da invenção. Estamos aprendendo a aprender. Reinventar é a
palavra.
E aqui estamos em um momento de refletirmos com otimismo.
Não seria a hora de aproveitar essa oportunidade e assumir
novamente os eixos? Afinal, todos sabemos que mar calmo não
faz bons marinheiros. E assim vamos crescendo, mas sempre
juntos.
Aproveitamos para estreitar nossos laços, pois nada adianta
nossos tratados pedagógicos se não tivermos a nossa habitual
acolhida emocional. Agora, contamos com a preciosa ajuda da
nossa psicóloga, Daniele Martins, que já vem realizando de
maneira remota um belíssimo trabalho com nossos alunos.

PLANEJAMENTO
O processo pedagógico para encerrar o ano letivo 2020 será
pautado no ensino híbrido em sistema de rodízio como
explicitado nesta cartilha anteriormente, uma vez que a
preocupação pedagógica é diagnosticar os conteúdos
apresentados durante o período de afastamento social e nivelar a
turma, buscando equalizar possíveislacunas do processo de
ensino-aprendizagem destes conteúdos, além de trazer
nossos alunos de volta ao ritmo do presencial com os conteúdos
novos do 4º bimestre.
Os professores montaram e nos enviaram um planejamento,
vislumbrando
minimizar
os
impactos
pedagógicos,
psicopedagógicos e psicológicos de nossas crianças, baseados
em orientações do corpo técnico e diretivo da instituição. Sempre
baseado no carinho, no afeto e na empatia com nossas crianças e
famílias.
Para sanar as possíveis lacunas, faremos uma sondagem de
absorção de conteúdos para um nivelamento, priorizando,
sempre, conteúdos basilares de pré-requisitos, necessários para a
conclusão do ano letivo de 2020, sem prejuízo ao ano letivo de
2021. O corpo docente, assim como o corpo técnico-diretivo, em
seus planejamentos do 4º bimestre/último período do ano letivo,
refletirão os melhores momentos em que a aplicabilidade de tais
medidas deverá ser acionada. Sempre levando em consideração
metodologias ativas de ensino em que o aluno é o protagonista e
o agente do ser aprender.
Pensamos em alguns projetos para disciplinas com dificuldades
maiores, como o Dúvida Zero, para dar um suporte EXTRA aos
alunos que assim desejarem, por opção de suas famílias e/ou
alunos, no caso do Pré-Vestibular e 3º Série de Ensino Médio.

MÉTODOS E APLICAÇÃO
Como toda transição, entendemos que essa passagem deverá
ser acompanhada com cautela. Teremos bastante perícia e
cuidado no que se refere ao novo habitat dos alunos.
Nossa metodologia de trabalho será voltada para a nova
adequação. Obviamente que, depois de seis meses no ensino
remoto, nossos alunos não podem sofrer com uma ruptura
abrupta na sua forma de operar.
Com isso, trabalharemos com a mesma estrutura adotada no
ensino remoto, isto é, com ferramentas e instrumentos
avaliativos de maneira híbrida.

PROCESSOS AVALIATIVOS
Tal qual no ensino remoto, nossos alunos serão avaliados da
seguinte forma:
** Ensino Fundamental I
P1: PAC- Programa de Avaliação Continuada - Multidisciplinar
(Remoto)*
Autoavaliação (20 pontos) Remoto*
P2:
Composição
Prova (80 pontos) Remoto*
*As avaliações manterão o modelo híbrido, por isso serão
remotas.
Acontecerão
no
contraturno
de
maneira
democrática. Disponibilizaremos as impressões para quem
desejar.

** Ensino Fundamental II
P1: será constituída por atividades trabalhadas na plataforma
GEEKIE ONE (total de 100 pontos).
*Critérios de notas da prova P1
- Lista de aula: atividade composta de 05 questões, que
deverá ser encerrada no fim do dia da aula apresentada (o aluno
poderá obter porcentagem de 0 a 100%, de acordo com os acertos
e a entrega de atividades na plataforma).
- Lista de casa: atividade composta de 05 questões, que
deverá ser encerrada em 06 dias, após a aula apresentada (o
aluno poderá obter porcentagem de 0 a 100%, de acordo com os
acertos e a entrega de atividades na plataforma).
- Participação e interação com a plataforma: será composta
pela assiduidade do aluno na plataforma (tempo utilizado em
atividades na plataforma, que será convertido em porcentagem
de 0 a 100%).
Constituição da nota: cada um dos critérios será avaliado a partir
de dados fornecidos pela Plataforma Geekie One (em
porcentagem mensal), constituindo uma nota final para o aluno.
P2: será constituída por uma avaliação com 10 questões
discursivas INÉDITAS/ADAPTADAS, na modalidade remota (total
de 100 pontos)
P3: será constituída de um simulado modelo ENEM, na
modalidade remota, aplicado aos sábados (total de 100 pontos).

** Ensino Médio – 1º ano e 2º ano
P1: será constituída por atividades trabalhadas na plataforma
GEEKIE ONE (total de 100 pontos).
*Critérios de notas da prova P1
- Lista de aula: atividade composta de 05 questões, que
deverá ser encerrada no fim do dia da aula apresentada (o
aluno poderá obter porcentagem de 0 a 100%, de acordo com
os acertos e a entrega de atividades na plataforma).
- Lista de casa: atividade composta de 10 questões, que
deverá ser encerrada em 06 dias, após a aula apresentada (o
aluno poderá obter porcentagem de 0 a 100%, de acordo com
os acertos e a entrega de atividades na plataforma).
- Participação e interação com a plataforma: será composta
pela assiduidade do aluno na plataforma (tempo utilizado em
atividades na plataforma, que será convertido em
porcentagem de 0 a 100%).
Constituição da nota: cada um dos critérios será avaliado a
partir de dados fornecidos pela Plataforma Geekie One (em
porcentagem mensal), constituindo uma nota final para o
aluno.
P2: será constituída por uma avaliação com 10 questões
discursivas INÉDITAS/ADAPTADAS,na modalidade remota
(total de 100 pontos).

P3: será constituída de um simulado modelo ENEM, na
modalidade remota, aplicado em dois sábados (total de 100
pontos), que serão marcados pela coordenação.

*Ensino Médio – 3º ano e Pré-Vestibular
P1: será constituída de um conjunto de “simuladinhos” modelo
ENEM - realizados ao longo de uma semana (com data a definir),
em que cada um deles será composto de 30 questões (por dia) +
redação (último dia).
P2: será constituída de um simulado modelo ENEM, na
modalidade híbrida (total de 100 pontos), aplicado em dois
sábados (total de 100 pontos), que serão marcados pela
coordenação.
P3: será constituída de um simulado modelo ENEM, na
modalidade remota, aplicado aos sábados (total de 100 pontos),
aplicado em dois sábados (total de 100 pontos), que serão
marcados pela coordenação.

RECEPÇÃO E AFETO PADRÃO OBJETIVO COM TODOS OS CUIDADOS
A palavra carinho vem do latim carus e significa precioso, de alto
custo, aquele que tem valor. Assim são para nós nossos alunos:
preciosos, únicos.
Costumamos adotar posturas afetuosas nas relações, até porque
acreditamos em práticas educativas acolhedoras embasadas no
afeto,
contudo,
neste
momento,
manter-se
distante
espacialmente é um ato de amor. Por isso, por mais laborioso
que seja, respeitaremos o afastamento social e não daremos o
nosso tradicional abraço de acolhida.

Porém, abraçaremos de outras maneiras: estando e sendo
presença, apoiando nossos alunos em um espírito de família,
conduzindo nossas crianças e adolescentes a não apenas
passarem pela tempestade, mas como saírem dela fortalecidos.
Compreendemos que nada mais será como antes, mas de uma
coisa temos certeza: continuaremos dando o nosso melhor.

FUTURO E ESPERANÇA
Como diria a química:
“Na Natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.”
Antonie Lavoisier
Podemos dizerque, apesar do momento de extrema adversidade,
a escola se reinventou, e com toda certeza, fortaleceu-se com os
laços de apoio, carinho, afeto e, porque não, amizade entre todas
as partes envolvidas, nós, famílias e nossas crianças.
Com certeza, há mudanças que perdurarão para somar a todo o
processo de ensino-aprendizagem; outras se aperfeiçoarão no
ensino híbrido, e algumas práticas do ensino à distância cairão
em desuso, mas temos certeza de que JUNTOS vamos fazer tudo
para continuarmos em parceria para um melhor aproveitamento
para nossos alunos.
No mais, estamos juntos e aqui, sempre, por vocês e para vocês. O
nosso Colégio Objetivo Barra não parou (e nem vai!) para juntos
vencermos todas as dificuldades impostas a nossa comunidade
escolar no ano de 2020. Só temos a agradecer o apoio e a
confiança das famílias que, na pesquisa de satisfação feita em
julho de 2020, demostraram apoio com um índice de aceitação de
mais 90% do nosso trabalho.

#VamosConseguir
#VamosVencer
*JUNTOS*
Muito Obrigado,
Famílias de Corações Azuis !
#objetivese
Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2020

