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1.1. Introdução
Mais de 1,5 bilhão de alunos e 60,3 milhões de professores de 165 países foram afetados
pelo fechamento das escolas devido à pandemia do novo Coronavírus, segundo
relatório do Banco Mundial. A partir de meados de março, prefeitos e governadores de
todo o Brasil suspenderam as aulas nas redes pública e privada, incluindo o Governo
de Pernambuco, que no dia 18 de março determinou a interrupção do funcionamento
presencial de todas as escolas, universidades e estabelecimentos de ensino do estado.
No dia 19 de março de 2020, o Conselho Estadual de Educação através da Resolução
03/2020 regulamentou a adoção de atividades extraescolares como substitutivas
das aulas presenciais durante o período de pandemia nas escolas da rede pública e
privada de Pernambuco.
Nesse mesmo período, as férias de escolas privadas de Pernambuco foram
antecipadas para o mês de abril, em uma decisão acordada entre o sindicado de
professores (Sinpro-PE) e sindicatos de donos de escolas (Sinepe). Inicialmente,
foram definidos 15 dias de férias, contando a partir do dia 1º de abril, que foram depois
postergados por mais 15 dias quando os casos de Covid-19 aumentavam no estado.
Diante desse cenário, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) publicou no dia 1º
de abril de 2020 uma medida provisória que desobrigou as instituições de ensino a
cumprirem o mínimo de 200 dias letivos exigidos por lei, desde que mantidas as 800
horas mínimas de aulas. Essa possibilidade, que já era prevista na Lei de Diretrizes
e Bases para situações emergenciais, deixou as escolas livres para concentrar o
conteúdo curricular no segundo semestre, quando o isolamento social tinha previsão
de ser relaxado.
No dia 3 junho de 2020, o MEC autorizou escolas a
contabilizarem atividades remotas para compor as
800 horas exigidas para o ano letivo. A proposta
teve por objetivo minimizar a necessidade de
reposição presencial, permitindo manter o fluxo
de atividades escolares durante a quarentena
devido à pandemia. Meios digitais, videoaulas,
plataformas para salas virtuais assim
como outros conteúdos multimídias
foram alternativas sugeridas e que
passaram a ser computadas como
horas letivas.
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Em 15 de julho de 2020, a Secretaria de Educação de Pernambuco, através de um
pronunciamento oficial, disponibilizou às escolas públicas e privadas o protocolo
setorial que apresentou os procedimentos necessários para o retorno seguro às
aulas presenciais. As orientações listadas seguiram três pilares usados como base
pelo governo do estado: distanciamento social, prevenção e proteção e comunicação.
No dia 21 de setembro de 2020 foi anunciado também pela Secretaria de Educação
de Pernambuco o início da retomada das atividades presenciais a partir do dia
06/10/2020, primeiramente para as turmas do Ensino Médio. A proposta apresentada
sinaliza para um modelo híbrido, ou seja, para a alternância dos modelos presencial
e remoto, cuja adesão ao presencial ficará sob a escolha dos pais. Para as turmas
de Educação Infantil e Ensino Fundamental, a Secretaria ficou de se pronunciar nas
próximas semanas a respeito da data de retorno para esses segmentos.
1.2. Ações realizadas pelo Colégio GGE – Projeto PAP
A pandemia da Covid-19 impôs mudanças
no sistema educacional de todo o mundo.
Em Pernambuco, as aulas presenciais foram
suspensas desde março. Nesse momento, o
Colégio GGE partiu na frente e criou, em tempo
recorde, o Programa de Assistência Pedagógica
GGE (PAP), para oferecer um suporte pedagógico
aos alunos da Educação Infantil ao Pré-Enem.
Ainda no mês de março, o GGE produziu uma
série de conteúdos audiovisuais, tais como
videoaulas, podcasts, listas de exercícios
resolvidos, orientações pedagógicas para estudos,
entre outras informações fundamentais para garantir que o processo de ensinoaprendizagem continuasse acontecendo durante o período inicial de paralisação. O
programa contou ainda com o apoio da equipe multidisciplinar do GGE, que dispõe de
psicólogos, nutricionistas e preparadores físicos, que produziram dicas de bem-estar,
habilidades socioemocionais, alimentação e exercícios físicos para manter as crianças
e jovens saudáveis, física e emocionalmente, para encarar o período de quarentena.
Mesmo com a antecipação das férias escolares para o mês de abril, o Sistema GGE
de Ensino continuou com as atividades do PAP GGE, que entrou em sua segunda
fase com atividades pedagógicas que buscavam representar da forma mais fiel
possível o horário escolar presencial para que não houvesse prejuízo na rotina de
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aprendizagem dos alunos, bem como para manter o contato dos alunos com seus
professores, coordenadores, psicólogos e demais profissionais da equipe pedagógica.
Os alunos e os familiares receberam uma programação de aulas online (AO VIVO),
com os horários definidos, e, diariamente, precisaram ingressar em sua sala virtual,
onde puderam encontrar com seus colegas de série, professores e equipe pedagógica.
As aulas online (AO VIVO) envolveram mais de uma centena de profissionais, entre
professores, coordenadores e gestores, que foram capacitados por uma equipe de
apoio e começaram a interagir todos os dias, online e ao vivo, com os alunos.
Passado o período de férias escolares, que antecipou e revisou conteúdos, os
estudantes já estavam habituados às ferramentas e prontos para mais um desafio:
assistir às aulas inéditas ministradas pela equipe de docentes que é referência
em Pernambuco. Nesse novo momento do PAP, a partir de 4 de maio, a rotina de
estudos passou a valer tanto quanto aulas presenciais, e, por isso, o GGE preparou
uma estrutura para ajudar pais e alunos no suporte pedagógico dessa nova fase do
ensino remoto, não presencial.
Conforme a Resolução 03/2020 do Conselho Estadual de Educação, a equipe GGE
preparou uma programação de aulas que contemplou todos os alunos GGE, desde os
mais jovens, da Educação Infantil, até aqueles do Pré-Enem. Em todos os segmentos
de ensino, as aulas do PAP foram conduzidas por três eixos:

01

		Manutenção da carga horária regular por meio de plataformas online
		(ao vivo)

02

		
		

Complemento às aulas tradicionais com projetos de ensino pautados
pela leveza e ludicidade

03

		
Ampliação do suporte e acompanhamento do desempenho
		dos estudantes
Além da matriz de aulas online, o Colégio GGE
desenvolveu projetos extraordinários que vão
muito além da grade tradicional de ensino. Além
de estudar Geografia, Matemática, História e
disciplinas socioemocionais, os estudantes tiveram
à disposição um cardápio de atividades eletivas do projeto Outbox Learning, pensado
para trazer leveza e contribuir com a humanização do ensino.
Dessa forma, os alunos puderam optar por mergulhar no universo das expressões de
talentos musicais e corporais, da culinária, do debate e da oratória, e da estratégia
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que é inerente a um jogo de xadrez. Em um período bastante delicado para a
humanidade, foram convocados a refletir sobre diversos aspectos sociais, políticos
e econômicos, sempre permeados pela cidadania e pela ética. Puderam conversar
sobre afeto por animais de estimação, aprender a acalmar a mente com técnicas da
atenção presente (mindfulness). Tudo isso para, cada vez mais, estarem aptos a lidar
com a nova realidade que se apresenta.
Com a proximidade da retomada das aulas presenciais, uma nova fase do PAP foi posta
em prática, cuja etapa primordial neste processo foi a verificação da aprendizagem
dos alunos durante o período de aulas remotas. O objetivo era identificar como o
conteúdo foi absorvido e onde estão as dificuldades dos estudantes. Com este
diagnóstico, a escola pôde traçar o plano de abordagem do conteúdo e a necessidade
de revisão dos assuntos no retorno das aulas no formato híbrido (aulas presenciais
e aulas remotas simultaneamente).
No que se refere à avaliação, na Educação Infantil, foi desenvolvido um olhar avaliativo
por parte das professoras e coordenadoras, que passaram a estar presentes,
integralmente, nas salas de aula. No entanto, em função das necessidades de interação
do público de Educação Infantil, optamos por não trabalhar com um instrumento
avaliativo específico.
No Ensino Fundamental 1, para o 1º ao 3º ano, foram realizadas avaliações em dois
formatos: roda de conversa, que visava estimular o desenvolvimento da oralidade
e da interação em grupo, além da construção de novos conhecimentos, reforçando
a avaliação como processo construtivo da aprendizagem. Além disso, oferecemos
também a prova como instrumento formal e com a realização mediada pelos
professores, assemelhando-se muito com o modelo presencial.
Para os 4º e 5º anos, adotamos o simulado online, ferramenta criada especificamente
para atender as necessidades do PAP, instrumento desenvolvido com questões
objetivas e envolvendo mais de uma disciplina por dia, que
teve a intenção de inserir os alunos dessa faixa etária
num novo modelo de avaliação, já comumente
adotado em diversos certames.
Para os Ensinos Fundamental 2 e Médio, as
avaliações foram realizadas através do Exame de
Verificação de Aprendizagem (EVA), ferramenta
que faz parte do Sistema GGE de Ensino e que foi
adaptada para o formato online, e pelo Simulado
Online. As questões respondidas pelos alunos foram
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desenvolvidas por uma banca de professores com base nos exercícios do material
didático. Através dessa iniciativa, a equipe pedagógica do Colégio GGE pôde
acompanhar o desempenho dos alunos em cada conteúdo programático previsto no
planejamento bimestral e oferecer relatórios de desempenho individuais por turma,
série, unidade de ensino, disciplina e professor.
Tanto os pais quanto os alunos tiveram acesso aos relatórios completos de
desempenho, por meio do Sistema de Gestão Pedagógica V4, com o qual já estão
familiarizados, e recebem um plano personalizado com base em suas necessidades
individuais. Além disso, o estudante teve acesso a vídeos com a resolução das
questões em que encontrou dificuldades durante o simulado.
De acordo com o sócio-diretor do Colégio GGE, Herbetes de Hollanda, agora na fase
da retomada gradual das aulas, é preciso entender como o aluno se encontra, tanto
do ponto de vista pedagógico quanto do lado emocional. “Oferecemos os conteúdos,
mas houve realidades diferentes. Então, alunos têm diferentes níveis de aprendizagem.
Temos que identificar onde estão as lacunas para sermos cirúrgicos na retomada com
revisões e complementos do ensino “, explica.
Durante todo o período em que as aulas presenciais foram suspensas, vivemos um
momento de muita união e adaptação, criando uma nova dinâmica no processo
de ensino-aprendizagem. Agora é hora de voltar aos poucos e dar continuidade ao
ensino de excelência, alternando entre aulas presenciais e ao vivo online.
Agradecemos imensamente às famílias por todo o apoio e parceria que nos ajudaram
a construir o mais completo projeto pedagógico de Pernambuco. Juntos sempre
ficamos! E continuaremos assim até que possamos novamente nosverpresencialmente,
mesmo que ainda sem poder dar os abraços que tanto valorizamos. O mais
importante é continuarmos nesse
caminho de preparar nossos
alunos para a vida, oferecendo
todas as ferramentas para
realizarem seus sonhos.

1.3 Determinações da Secretaria de Educação de Pernambuco
A pandemia da Covid-19 impôs uma série de novos formatos e ajustes ao tradicional
modelo de ensino. Diante de todas as inseguranças consequentes do combate à
doença, as escolas precisaram se reinventar e agora, com a liberação das atividades
econômicas da maioria dos setores, preparam-se para garantir o atendimento de
todos os protocolos médicos e sanitários que foram divulgados no dia 15 de julho
pela Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco como condicionantes para a
retomada gradual das atividades de ensino presencial.
O protocolo setorial sinalizou para o ensino híbrido, alternando entre aulas online
e presenciais, bem como trouxe orientações para que as instituições de ensino
se adaptassem aos procedimentos necessários para o retorno seguro às aulas
presenciais. As orientações listadas seguem três pilares usados como base pelo
governo do estado: distanciamento social, prevenção e proteção e comunicação.
Para reabertura das suas 5 unidades de ensino, o Colégio GGE criou um Comitê de
Retomada das Atividades Presenciais formado por uma equipe multidisciplinar
contratada para essa finalidade, chancelada pelo Hospital Israelita Albert Einstein –
SP, referência em tratamento da Covid-19 no Brasil, pela Infecto Associados do Recife,
empresa de infectologia especializada nos serviços ao indivíduo e à comunidade
e pela Cia Consultores, empresa especializada em gestão de riscos, implantação e
gerenciamento de protocolos sanitários, além de toda experiente equipe pedagógica
e administrativa do GGE.
O Comitê de Retomada das Atividades Presenciais do Colégio GGE foi o responsável
pela elaboração dos protocolos sanitários, desenvolvidos por Angela Lima, engenheira
especialista em riscos e certificações (CREA-PE 26.822-D) da Cia Consultores e
validados pelo Dr. João Bosco (CRM 12.563-PE / 123.555-SP), especialista em imunologia
do Hospital Israelita Albert Einsten-SP e pelo Dr. Filipe Prohaska (CRM-16.738 / RQE 1338), médico infectologista do Hospital Oswaldo Cruz-PE. Nas atividades desenvolvidas
pelo Comitê também estão incluídos treinamento e capacitação da equipe, além de
orientação às famílias sobre os cuidados necessários diante do retorno às atividades
presenciais.
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02
PLANO DE
RETORNO POR
SEGMENTO
DE ENSINO
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2.1 Sobre o Ensino Híbrido
Muito comentado pelos educadores de todo o mundo, o ensino híbrido se configura
como uma das mais importantes tendências educacionais do século 21. A necessidade
de promover aos nativos digitais a associação da aprendizagem à tecnologia já era
percebida por toda equipe pedagógica, mesmo antes da pandemia, e a incorporação
dessa tendência à nossa metodologia já vinha se desenhando com muita segurança
e assertividade, por meio da introdução de disciplinas curriculares e de projetos que
trabalham o uso consciente e produtivo dessa modalidade.
Com o ocorrido da pandemia e com a consequente suspensão das aulas presenciais,
vivenciamos uma realidade em que as escolas saíram de uma modalidade de aulas
presenciais para outra completamente remota. E, nesse momento em que é preciso
voltar à rotina e às atividades presenciais, mas que, ao mesmo tempo, ainda não vivemos
um momento de absoluto controle sobre a Covid-19, a proposta de ensino híbrido, que
agrega as duas modalidades de ensino, surge como uma alternativa viável de retorno
às atividades presenciais por garantir que uma parte dos alunos possa frequentar o
colégio, assistir às aulas presencialmente, enquanto que a outra parte dos alunos,
mesmo ficando em casa, também possa assistir às aulas numa modalidade remota.
Essa proposta que intercala as duas ofertas de ensino conhecida por ensino híbrido,
que tem sido adotado por muitas escolas de diversos países em todo o mundo, tem
sido vista como uma opção viável e cautelosa de retorno ao presencial uma vez que,
promove a possibilidade de atender a todos os alunos, considerando que uma parte
estará na escola e a outra parte estará em casa, oferece às escolas uma melhor
aplicabilidade das medidas de distanciamento social e, consequentemente, uma
menor exposição de contato com outras pessoas, diminuindo, consideravelmente, a
exposição dos alunos à contaminação com o vírus da Covid-19.
É importante destacar que, apesar de o modelo de ensino híbrido estar muito
popularizado em função da necessidade de retorno ao presencial, essa é uma oferta
já adotada nas principais escolas do país, também conhecida por blended learning,
desenvolvida a partir de um entendimento de que promovê-la vai muito além de
misturar essas duas metodologias, de modo alternativo, ora lançando mão de uma ou
outra, trata-se, sobretudo, de conhecer profundamente o que há de melhor nos dois
mundos e fundi-los de modo que o aluno seja o grande beneficiado dessa interação,
ampliando sua experiência com a educação exponencialmente.
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No Colégio GGE, por exemplo, a partir do Ensino Fundamental 2, adotamos o Dream
Game que, solidificado no pilar da gamificação, proporciona aos alunos, de maneira
atrativa e moderna, a aplicação dos conhecimentos formais apreendidos nas aulas;
dentre outras oportunidades de utilização das ferramentas tecnológicas como
potencializadoras do aprendizado dos nossos alunos e também disponíveis nos demais
segmentos de ensino do Colégio GGE.
Essa expertise nos oportunizou viver a transição repentina e completa para o universo
virtual que a pandemia nos direcionou e ela pôde ser realizada com consciência,
vislumbrando objetivos claros de onde gostaríamos que os nossos alunos chegassem
durante esse período, que seria passageiro, mas um marco na história da educação.
Agora, nos preparamos para um retorno que também será desafiador uma vez que
estaremos desenvolvendo nosso projeto pedagógico, ao mesmo tempo, nos formatos
remoto e presencial. No entanto, com a certeza de que as experiências adquiridas
foram fortalecedoras e motivadoras e que, assim como priorizamos a qualidade
pedagógica nas atividades online, marco do Colégio GGE nas atividades presenciais,
garantiremos a mesma qualidade nesse novo momento do ensino híbrido, pois
estamos em uma nova era que nos exige uma educação disruptiva e inteiramente
voltada às necessidades dos alunos.
Por fim, reforçamos que, com a adoção dessa nova modalidade, que deverá permanecer
até o final do ano letivo de 2020, concederemos às famílias o poder de escolha ao
retorno presencial ou não de seus filhos, pois entendemos que essa deve ser uma
decisão particular, reservada à realidade familiar de cada um. E, apesar do esforço
redobrado para manutenção de duas propostas de ensino simultâneas, entendemos
que a Família GGE merece esse investimento e cuidado.

Ensino
híbrido

Ensino
presencial

Nº de alunos
reduzidos/sala

Ensino
remoto

Rodízio presencial entre os
alunos da mesma turma
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Experiências Internacionais de Referência
País

Retorno Gradual
e Segmentado

Uso de Ensino Híbrido

Redução do Nº
de Alunos por Turma

Dinamarca
Chile
França
Holanda
África do Sul
Alemanha
Chile

2.2 Educação Infantil
IMPORTANTE: Para as turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, a
Secretaria de Educação de Pernambuco ficou de se pronunciar nas próximas semanas
a respeito da data de retorno. No entanto, segue nosso plano de retomada para esses
segmentos a fim de que seja transmitida toda segurança no cuidado que teremos
com nossos alunos assim que as aulas presenciais retornarem.
Desde a suspensão das atividades presenciais, o segmento da Educação Infantil foi a
etapa mais desafiadora para o ensino à distância em virtude da idade das crianças e
das necessidades pedagógicas dessa faixa etária, que prevê o trabalho com o concreto,
com vivências e experiências, difíceis de serem reproduzidas numa modalidade remota.
Como a pandemia, desde o início, prenunciava um prazo mais extenso de duração,
havia a necessidade da criação de alternativas que favorecessem o desenvolvimento
das crianças e a tentativa de adaptação das atividades pedagógicas pertinentes às
faixas etárias das crianças de 1 a 5 anos tornou-se necessária, mas nunca pôde ser
compreendida como substitutiva da vivência presencial.
Assim, com a liberação das atividades presenciais, a meta do segmento da Educação
Infantil do Colégio GGE é aproveitar todo o tempo presencial possível a fim de que as
crianças possam experimentar todas as vivências pedagógicas que não foram possíveis
de serem adaptadas para a realidade remota.
Dessa forma, a proposta do Colégio GGE é garantir o distanciamento social, mas investir
num plano de retorno às atividades presenciais de forma integral, sem promover o
revezamento das crianças do Infantil 1 ao Infantil 5, buscando atender a todos os alunos
cujas famílias optarem pelo retorno ao presencial. Assim, para viabilizar tal proposta,
iremos dispor de uma menor capacidade de alunos por turma, respeitando as normas
de distanciamento social e adotando todos os cuidados necessários para evitarmos a
disseminação do vírus.
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Para os alunos que não retornarem ao presencial, manteremos as atividades do
PAP, agora em novo formato: todos os dias, enviaremos vídeos contendo atividades
pedagógicas por faixa etária envolvendo os componentes curriculares do segmento.
Nesses vídeos, além do trabalho com o conteúdo, as professoras irão prestar
orientações aos pais sobre o desenvolvimento das atividades e também sobre outras
formas de estimular a aprendizagem.
Para o retorno ao presencial, é importante a ciência de que alguns cuidados de higiene
e desinfecção estarão diretamente ligados à rotina e/ou às ações pedagógicas da
Educação Infantil, tais como:

01

O uso de todos
os materiais
pedagógicos será
individualizado

02

Professor com
novo visual
e com novas
formas de
demonstração
de afeto

03
Utilização
exclusiva de
uma mesma
sala de aula

É comum, sobretudo no segmento da Educação Infantil, atividades
que proponham o compartilhamento de materiais pedagógicos
com o propósito, principalmente, de permitir que as crianças
superem a fase de egocentrismo e aprendam a importância
do compartilhamento e da vivência em coletividade. Para esse
período, em função de não ser recomendado o toque por mais de
uma pessoa em uma mesma área e/ou objeto, excepcionalmente,
todos os materiais pedagógicos serão de uso exclusivo de cada
criança, separados e nomeados em kits individuais e desinfetados
diariamente. Essa medida também se aplicará às cadeiras escolares
utilizadas pelas crianças, que também serão fixas, nomeadas e
desinfetadas diariamente.
Com o retorno às atividades presenciais, os professores passarão
a trabalhar com EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual) –
máscara e face shield. E também precisarão seguir todas as regras
de distanciamento social, por isso, os abraços e beijos, tão comuns
para acolhida das crianças, por um período indeterminado, não
poderão acontecer.
Apesar de terem se tornado comuns em nosso dia a dia, o uso de
EPI´s e as novas formas de cumprimento, sugerimos conversas de
orientação com as crianças para explicar-lhes as novas regras de
convivência social.
Na antiga rotina da Educação Infantil, as crianças, diariamente,
frequentavam mais de uma sala de aula para participar de
atividades como: aula de música, de artes, educação nutricional,
aulas de leitura, etc. Com a retomada das aulas, as crianças terão
uma sala fixa, bem como uma cadeira/mesa fixas, para que evitem o
contato com áreas diversas e, assim, possam estar menos expostas
ao contato com o vírus.
14

04
Suspensão
do uso dos
parquinhos

05

Modificação
dos horários de
entrada e saída

06

Recomendação
de uso do Face
Shield e/ou
máscara para
todos os alunos

Os parques infantis configuram-se como áreas de contato
frequente e, em tempos de pandemia, todas essas áreas devem
ser retiradas e/evitadas. Sendo assim, como mais uma atitude
de cuidado para evitar exposição de nossas crianças ao vírus,
todos os parquinhos do Colégio GGE estarão interditados. As
brincadeiras das crianças deverão acontecer de forma livre e/ou
com brinquedos individuais trazidos de casa, que não poderão
ser compartilhados. Os horários de parque seguirão a regra de
uma turma por vez.

Com o objetivo de diminuirmos a quantidade de pessoas na
circulação do colégio durante os horários de entrada e de saída,
realizamos uma modificação na hora de início e de término das
aulas da Educação Infantil:
Entrada

Saída

Manhã

8h

12h

Tarde

14h

18h

Já é comprovado que o uso de protetores nos olhos, nariz e boca
contribuem significativamente para a diminuição de contágio
e, por isso, as máscaras tornaram-se obrigatórias em todas as
áreas públicas de nosso país. No entanto, entendemos que, para
algumas crianças, o uso de máscara torna-se desconfortável,
gerando até a rejeição. Em função disso, sugerimos Face Shields
apropriadas para o uso infantil. Destacamos que, em função
da idade das crianças, não trata-se de uma obrigatoriedade,
mas de uma recomendação, que entendemos gerar conforto e
segurança.
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07
Kit soninho

08
Alunos e
professores
descalços em
sala de aula

09

Novo portão
de acesso –
Educação Infantil
Boa Viagem

Eventualmente, em função da rotina das crianças, poderá haver um
momento de soninho em que a criança precise dormir na escola.
Antes do período de pandemia, nós dispúnhamos de lençol e fronha
para uso das crianças. Com as atuais recomendações em função
do vírus, todos os colchões foram recobertos por capas plásticas
(que facilitam a desinfecção) e os lençóis deverão ser trazidos
pelas crianças, para uso individual, fechados em sacos plásticos e
repostos pelas famílias nos casos de utilização.
Considerando a necessidade de as crianças usarem o chão para
sentar e, por isso, colocarem as mãos no chão das salas de aula,
todos os alunos e professores da Educação Infantil do Colégio GGE
ficarão descalços durante todo o horário das aulas a fim de evitar que
os sapatos sejam portadores do vírus. Para uma maior organização,
todas as salas irão dispor de sapateiras com a finalidade de guarda
dos sapatos.
Na Educação Infantil da unidade Boa Viagem, em função da
proximidade com o portão do Ensino Fundamental 1, será liberado
um acesso exclusivo para uso dos pais e alunos da Educação Infantil,
mais próximo à piscina, que permitirá ingresso nas dependências
do segmento. Assim, teremos um menor fluxo de público nas
portarias, evitando qualquer tipo de aglomeração entre alunos e
pais.

2.3 Ensino Fundamental 1 (séries iniciais)
IMPORTANTE: Para as turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, a
Secretaria de Educação de Pernambuco ficou de se pronunciar nas próximas semanas
a respeito da data de retorno. No entanto, segue nosso plano de retomada para esses
segmentos a fim de que seja transmitida toda segurança no cuidado que teremos
com nossos alunos assim que as aulas presenciais retornarem.
As aulas remotas para os alunos do Ensino Fundamental 1 despertaram uma boa
interação e boa participação das crianças e, por isso, podemos contabilizar com bom
aproveitamento o tempo pedagógico durante o período de aulas online. No entanto, o
retorno às atividades presenciais para as crianças é importante e garantirá uma maior
interação entre elas, entre os professores e diretamente com o objeto de aprendizagem.
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Para garantia do distanciamento social de 1,5m entre os alunos, o Colégio GGE adotará
o regime de retomada parcial das atividades presenciais através da oferta de um
ensino híbrido, que será composto pelas modalidades presencial e remota, ao mesmo
tempo. Isso implicará em afirmar que durante uma semana, metade dos alunos de
uma turma comparecerá às aulas presencialmente enquanto que a outra metade
participará das aulas remotas. Na semana seguinte, o grupo que fez parte das aulas
remotas assistirá no presencial e vice e versa.
É importante afirmar que, com essa organização, será facultada às famílias a volta
dos alunos à modalidade presencial, podendo participar apenas das aulas remotas,
respeitando a posição de cada um no que compete à decisão ou não de manter
contato, mesmo que distanciado, com outras pessoas.
Além dessa nova sistemática de aulas, conforme definição do nosso Comitê de
retomada das Atividades Presenciais, algumas rotinas e ações pedagógicas precisarão
ser adaptadas para o segmento em função das necessidades de cuidado com a
proliferação do vírus, dentre elas:

01

Nova
organização da
sala de aula

02

Professor com
novo visual e com
novas formas de
demonstração de
afeto

As salas de aula do Ensino Fundamental 1 terão uma nova
organização contendo menos cadeiras e irão dispor de um
espaço para colocação do notebook e de todos os equipamentos
necessários ao desempenho das aulas remotas. De acordo com
as novas exigências, será necessário que cada aluno tenha seu
espaço exclusivo em sala de aula, e não será permitida a troca
de bancas ao longo do dia, assim como será necessário evitar a
circulação pelos espaços da sala.
Com o retorno às atividades presenciais, os professores passarão
a trabalhar com EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual)
– máscara e face shield. E precisarão cumprir as medidas de
distanciamento social, por isso as demonstrações de afeto,
durante esse período, não poderão ser com os abraços, tão
habituais na relação aluno x professor. Em função disso, apesar
de essas novas regras sociais terem se tornado comuns em nosso
dia a dia, sugerimos conversar, previamente, com as crianças
para explicar as novas regras de convivência social na escola.
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03

Uso
individualizado
dos materiais
pedagógicos

04
Utilização
exclusiva de
uma mesma
sala de aula

05

Horários de
recreio e lanche

Todos os materiais pedagógicos, utilizados nas aulas das
professoras polivalentes e nas aulas extras, serão de uso exclusivo
de cada criança, separados em kits individuais, nomeados e
desinfetados diariamente. Isso porque, apesar de salutar para
o desenvolvimento infantil o compartilhamento de objetos,
sobretudo no desempenho de atividades pedagógicas, não é
recomendado o toque em áreas e/ou objetos comuns por mais
de uma pessoa, o que implicaria num possível favorecimento de
disseminação do vírus. Esse cuidado também será adotado com
as bancas escolares, que serão fixas, nomeadas e desinfetadas
diariamente.
Na rotina do Ensino Fundamental 1 pré-pandemia, as crianças,
diariamente, frequentavam mais de uma sala de aula para
participar de atividades como: aula de música, de artes,
pensamento computacional, aulas de leitura, etc. Com a
retomada das aulas, as crianças terão uma sala fixa, bem como
uma cadeira/mesa fixas, para que evitemos o contato com
áreas diversas e, assim, elas possam ficar menos expostas ao
contato com o vírus. Os professores das referidas disciplinas
que circularão pelas salas.
Os horários de recreio serão reorganizados com o objetivo de
diminuirmos o quantitativo de crianças no pátio. Além disso,
adotaremos uma sistemática de separação dos espaços de
utilização da área de pátio a fim de que não exista contato
direto entre turmas distintas. Sobre a hora do lanche, este
acontecerá no pátio, em área aberta. A adoção dessa medida
se deu em função de priorizarmos a alimentação, momento em
que as crianças precisam retirar as máscaras, para acontecer
em ambiente aberto, com melhor circulação de ar. A área de
cantina já está previamente demarcada com as sinalizações e
orientações de distanciamento social. Em breve, enviaremos os
novos horários de recreio.
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06
Suspensão
do uso dos
parquinhos

07

Suspensão da
prática esportiva e
das aulas práticas
de Educação
Física/ Jogos de
mesa e tabuleiro

08

Modificação
dos horários de
entrada

Os parques infantis configuram-se como áreas de contato
frequente e, em tempos de pandemia, todos esses espaços
devem ser retirados e/ou evitados. Sendo assim, como uma
atitude de cuidado para diminuir a exposição de nossas
crianças ao vírus, todos os parquinhos estarão interditados. As
brincadeiras das crianças deverão acontecer de forma livre e
espontânea.

Por enquanto, as práticas esportivas coletivas e as aulas
práticas de Educação Física permanecerão suspensas. Por isso,
durante os momentos de intervalo, os jogos de mesa (pinguepongue, totó, xadrez, etc.) e as atividades esportivas coletivas
não poderão acontecer.

Com o objetivo de diminuirmos a quantidade de pessoas
na circulação do colégio durante os horários de entrada,
realizamos uma modificação na hora de início das aulas do
Ensino Fundamental 1, assim:
Entrada
Manhã

7h30

Tarde

13h30

19

09

Recomendação de
uso do Face Shield
e / ou máscara
para todos os
alunos

10
Uso da Sala
de Leitura

Já é comprovado que o uso de protetores nos olhos, nariz e boca
contribuem significativamente para a diminuição de contágio
e, por isso, as máscaras tornaram-se de uso obrigatório. No
entanto, entendemos que, para algumas crianças, o uso de
máscara torna-se desconfortável. Em função disso, sugerimos
para as crianças menores, como opção alternativa, o uso de
Face Shields específicas para essa faixa etária. Destacamos
que a Face Shield é apenas uma sugestão. E reforçamos que
dentro do Colégio, as crianças precisarão usar máscara ou Face
Shield obrigatoriamente em todos os ambientes. Cada criança
deverá trazer sua máscara de casa, bem como trazer outra(s)
máscara(s) limpa(s) para troca(s) ao longo do dia.

A sala de leitura é um espaço muito apreciado por nossos alunos
e, sem dúvidas, um grande estimulante da prática de leitura
diária. No entanto, como todas as salas de leitura, os livros são
coletivos. Assim, para manutenção do funcionamento da sala,
adotaremos uma nova organização com um espaço específico
para “livros usados”, estes ficarão sem uso durante o período
de 4 (quatro) dias para que só então possam ser reutilizados
por outras crianças.

2.4 Ensinos Fundamental 2 (séries finais) e Médio
IMPORTANTE: Para as turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, a
Secretaria de Educação de Pernambuco ficou de se pronunciar nas próximas semanas
a respeito da data de retorno. No entanto, segue nosso plano de retomada para esses
segmentos a fim de que seja transmitida toda segurança no cuidado que teremos
com nossos alunos assim que as aulas presenciais retornarem.
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Os segmentos de Ensinos Fundamental 2 e Médio passaram por uma adaptação mais
rápida e mais fácil ao formato das atividades remotas em função da autonomia e pelo
domínio da tecnologia pelos adolescentes. Todo esse momento de suspensão das
atividades presenciais tornou-se uma grande experiência pedagógica para alunos,
professores e equipe pedagógica. No entanto, precisamos considerar que a vivência
presencial na aprendizagem continua sendo essencial ao desenvolvimento de nossos
jovens, por isso é chegada a hora do nosso tão esperado reencontro, e para isso a
equipe pedagógica do Colégio GGE, referência no Brasil, preparou com muito carinho
e segurança diversas estratégias para esse nosso novo momento.
Para garantir o distanciamento social de 1,5 m por aluno e um número reduzido de
alunos por sala, escolhemos o ensino hibrido para o retorno das nossas atividades,
pois essa é uma modalidade que traz o melhor dos dois mundos: o online e o off-line.
Esta forma de ensino, em linhas gerais, é o elo entre os dois modelos de aprendizagem:
o presencial e o remoto. Ou seja, parte do processo ocorre em sala de aula, quando
os alunos interagem entre si, trocando experiências e tudo isso é transmitido para
aqueles que ficarem em casa através da modalidade online. Por isso, podemos afirmar
que as duas modalidades se completam, pois proporcionam diferentes experiências na
forma de aprendizado. Nossas aulas serão síncronas, ou seja, os alunos e professores
participarão no mesmo instante e no mesmo ambiente (virtual ou presencial).
Respeitando o protocolo de distanciamento social e a necessidade de uma volta lenta
e gradual dos estudantes, faremos um rodízio semanal entre os alunos de cada turma
no modelo presencial e online. Essa é a forma de manter maior controle e buscar
a segurança de todos. Em breve, disponibilizaremos a divisão das turmas e um
cronograma de participação das aulas online e presenciais.
A escolha do Colégio GGE pelo modelo híbrido de ensino se deu por entendermos que
nesse primeiro momento do retorno precisaremos gerar esse esforço para oferecer
comodidade às famílias, pois sabemos que alguns alunos e/ou familiares se enquadram
em grupos de risco e, por isso, algumas famílias poderão estar inseguras com o retorno
ao presencial.
É importante afirmar que, com essa organização, será facultada às famílias a volta
dos alunos à modalidade presencial, podendo participar apenas das aulas remotas,
respeitando a posição de cada um no que compete à decisão ou não de manter
contato, mesmo que distanciado, com outras pessoas.
Para o retorno às atividades presenciais, conforme definições do nosso Comitê de
Retomada das Atividades Presenciais, algumas adaptações foram necessárias à rotina
pedagógica dos Ensinos Fundamental 2 e Médio, tais como:
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01

Nova
organização da
sala de aula

02

Professor com
novo visual e com
novas formas de
demonstração de
afeto

03

As salas de aula dos Ensinos Fundamental 2 e Médio terão uma
nova organização contendo menos cadeiras, lugares demarcados
e irão dispor de um espaço para colocação do notebook e de
todos os equipamentos necessários ao desempenho das aulas
remotas. De acordo com as novas exigências, será necessário
que cada aluno tenha seu espaço exclusivo em sala de aula, e
não será permitida a troca de bancas ao longo do dia, assim como
será necessário evitar a circulação pelos espaços da sala.
Com o retorno às atividades presenciais, os professores passarão
a trabalhar com EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual) –
máscara e face shield. Além disso, todos cumprirão as medidas
de distanciamento social e, por isso, os cumprimentos, durante
esse período, precisarão ser à distância e cumprindo os novos
protocolos de convivência social.

Não será permitida a troca de objetos e materiais pedagógicos
entre alunos e professores, pois, de acordo com nossos protocolos
sanitários, objetos e materiais não podem ser compartilhados.

Uso
individualizado
dos materiais
pedagógicos

04
Utilização
exclusiva de
uma mesma
sala de aula

Na rotina pedagógica dos Ensinos Fundamental 2 e Médio antes
da pandemia, os professores tinham a liberdade de uso de salas
e ambientes diversos pelo colégio, no entanto, nesse período,
essa mobilidade não será permitida e todas as aulas serão
ministradas exclusivamente na sala de aula do aluno durante
todo o dia.
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05

Suspensão da
prática esportiva
e das aulas
práticas de
Educação Física /
Jogos de mesa e
tabuleiro

06

Horários de
chegada,
intervalo e saída

07

Uso obrigatório
de máscara

Por enquanto, as práticas esportivas coletivas estão suspensas.
Por isso, durante os momentos de intervalo, os jogos de mesa
(pingue-pongue, totó, xadrez, etc.) e as atividades esportivas
coletivas não poderão acontecer.

Para evitar aglomeração entre os alunos, os horários foram
adaptados e o colégio está sinalizado por áreas de utilização
exclusivas para cada grupo a fim de evitar o contato direto de
mais de uma turma e/ou segmento. A área de cantina já está
previamente demarcada com as sinalizações e orientações de
distanciamento social. Em breve, enviaremos as informações
sobre as possíveis adaptações dos horários de chegada, intervalo
e saída.

Já é comprovado que o uso de protetores nos olhos, nariz e boca
contribuem significativamente para a diminuição de contágio
e, por isso, as máscaras tornaram-se de uso obrigatório em
ambientes públicos. Assim, reforçamos que o uso de máscara
será obrigatório durante todo o período que os alunos estiverem
no colégio, podendo ser retiradas apenas nos momentos de
alimentação e hidratação. Cada aluno deverá trazer sua máscara
de casa, bem como trazer outra(s) máscara(s) limpa(s) para
troca(s) ao longo do dia.
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A sala de estudo é um espaço muito apreciado por nossos alunos e,
sem dúvidas, um grande estimulante da rotina de estudos diária
e da prática de leitura. No entanto, como todo ambiente coletivo,
alguns cuidados precisam ser tomados para sua utilização.

08
Uso da Sala
de Estudo

Nas áreas de estudo individual, já foram sinalizadas as cabines
que não poderão ser utilizadas a fim de garantir o distanciamento
social e, em todos os ambientes, estarão disponíveis borrifadores
com álcool a 70% para que, antes do uso, o ambiente possa ser
desinfetado.
Com relação à área de estudo coletivo, a capacidade de utilização
será reduzida a apenas um grupo por vez, que precisará agendar
a utilização e deverá tomar os mesmos cuidados de desinfecção
do espaço com álcool a 70%. Quanto ao uso dos livros de consulta,
quando devolvidos, estes serão deixados na caixa de “livros
usados” e ficarão sem uso por um período de 4 (quatro) dias para
que só então possam ser reutilizados por outros alunos.
No entanto, para um primeiro momento, a decisão do Colégio
GGE será de não fazer uso das salas de estudo, evitando o
revezamento de espaços entre as turmas.
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03
MEDIDAS DE
DISTANCIAMENTO
SOCIAL
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Com o retorno às atividades presenciais, o Colégio GGE retornará – ainda que de forma
gradual e adaptada à nova realidade – ao convívio habitual presencial. Voltaremos a ver
professores e seus alunos em sala de aula, nossa coordenação pedagógica agendando
e realizando seus atendimentos e várias outras atividades educacionais, tão comuns
à rotina escolar.
No entanto, para que possamos ter a segurança adequada para este novo momento se
faz necessária uma atitude básica e de extrema importância que é o distanciamento
social, que no caso do Protocolo Educacional de Pernambuco é de 1,5m entre as
pessoas.
Distanciamento social é o termo adotado a partir de março de 2020 – início da
pandemia – para conter a disseminação da COVID-19. É uma medida, portanto, que
visa a garantir a segurança e a saúde das pessoas.
Para o nosso retorno e para a segurança dos nossos alunos, familiares e profissionais
do Colégio GGE, o nosso distanciamento social incluirá uma série de medidas para a
diminuição do contato entre as pessoas.
A seguir, segue a discriminação das adaptações necessárias em cada ambiente escolar.

Chegada e Saída do Colégio
Nas portarias do Colégio GGE, acompanharemos o cumprimento de todos os protocolos
de segurança para ingresso ao ambiente escolar, tais como: uso de máscaras,
sanitização dos calçados, medição de temperatura, desinfecção das mãos, etc. Nas
entradas, estarão demarcados no chão e visível a todos os alunos o espaçamento
mínimo obrigatório de 1,5 metro de distanciamento e as direções de fluxo – tanto para
indicar entrada, como para indicar saída de alunos. Este distanciamento é necessário
para que possamos proteger os nossos alunos e todos da comunidade acadêmica.
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Nos momentos de saída, não será permitido ao portador aguardar nas dependências
do Colégio. A orientação será que os responsáveis aguardem em seus veículos ou
em alguma área aberta nas proximidades da portaria, evitando aglomeração. Como
alternativa para o momento de saída, estamos utilizando o aplicativo VOU BUSCAR,
que a partir do acionamento, já é sinalizado para portaria, que irá chamar o aluno,
sem a necessidade de o portador descer do carro.
Convívio em Sala de Aula
O Colégio GGE readaptou todas as salas de aula para que o espaçamento de 1,5 metro
possa ser respeitado, com cadeiras e com a separação adequada entre elas. Assim,
os alunos ficarão equidistantes (1,5m) para evitar contato. Todos os alunos serão
orientados a não compartilhar seus materiais, que deverão ser de utilização pessoal e
intransferível. Os alunos também receberão orientações que, nos momentos de troca
de professores e saída e volta do recreio, continuem respeitando o distanciamento
mínimo, evitando saídas de sala, aglomerações e fazendo com que o retorno à aula
seja feito de forma ordenada e calma. Os professores receberão orientações para coibir
junção e troca de cadeiras, bem como trabalhos em grupo para que, assim, possamos
garantir o distanciamento social também em sala de aula.
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Utilização de Banheiros e Áreas Comuns (Cantina e Quadra)
Todas as áreas comuns do colégio estarão sinalizadas com demarcações que orientam
o distanciamento social de 1,5 metro.
Nos banheiros, haverá sinalizações para que os mesmos sejam utilizados de forma
ordenada e consciente e os secadores de mão estarão desativados para prevenção de
dispersão de partículas infecciosas, por isso recomendaremos o uso de papel toalha para
secagem das mãos. Nos espelhos, haverá sinalização orientando sobre a importância
da higienização das mãos, que deve ser frequente, especialmente na entrada e saída
dos banheiros e também o passo a passo do processo correto de lavagem das mãos.
Além das pias dos banheiros, ao longo dos corredores, estarão disponíveis pias e
dispensers de álcool em gel a fim de estimular a constante higienização / desinfecção
das mãos.
Em todas as áreas comuns do Colégio haverá com frequência aumentada equipes de
apoio e serviços gerais, desinfetando e pulverizando os ambientes, de modo a garantir
que após a utilização do espaço, as cadeiras e mesas sejam higienizadas permitindo
que outros alunos possam frequentar.
Os espaços e sinalizações na cantina ficarão sempre visíveis a todos, respeitando o
distanciamento de 1,5 metro, inclusive nas filas para a compra e retirada dos lanches.

Salas de Estudo e Laboratórios
Nossas salas de estudo possuem a característica de terem ambientes individuais e
coletivos. Nos ambientes individuais, o aluno será responsável por seu local de estudo.
Porém, a cada uso, a assistente administrativa responsável pela sala realizará a
desinfecção do espaço individual, assim como também haverá borrifadores disponíveis
para que o aluno pulverize álcool 70% antes de sua utilização. Só após a higienização,
o espaço estará liberado para que um novo aluno possa utilizar a área.
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Quanto aos espaços coletivos, haverá demarcação de fluxo e distanciamento mínimo
de 1,5 metro. Portanto, estes espaços coletivos terão novas regras para utilização a
partir de agora e deverão ser agendados, contemplando o uso de um grupo por vez.
Quanto aos laboratórios, haverá também sinalização e avisos de demarcação, tendo
o funcionário do laboratório a responsabilidade de higienizar bancadas e superfícies
com álcool 70% a fim de higienizar para que novos alunos possam utilizar na sequência.
No entanto, para um primeiro momento, a decisão do Colégio GGE será de não fazer
uso dos laboratórios e salas de estudo, evitando o revezamento de espaços entre as
turmas.

Salas de Atendimento e Coordenação Pedagógica
Nossas salas de atendimento continuarão sendo um local de acolhimento e
orientação a pais e alunos. No entanto, alguns cuidados serão adicionados a partir
de agora. Sempre que houver a necessidade de convidar uma família ou algum aluno
para orientação e análise pedagógica, este local será higienizado com antecedência.
Haverá uma indicação de distanciamento necessário e ficará sempre à disposição dos
visitantes um kit para higienização (borrifador de álcool 70% + toalha de papel), caso
exista a preferência de realizar a desinfecção pessoalmente.
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Recepção e Tesouraria
O acesso à recepção e tesouraria será restrito a atendimento de assuntos
administrativos, respeitando a capacidade sinalizada para o ambiente. Sempre que
possível, o contato deve ser realizado por telefone ou meios virtuais, como: Aplicativo
GGE, E-mail ou Whatsapp.
O lobby da recepção teve seu layout completamente reformulado, com remoção de
itens de mobília e itens decorativos. As indicações de interdição de cadeiras e poltronas
devem ser respeitadas e esse espaço não poderá ser usado para esperar o término
da aula, devendo o portador aguardar na área externa da escola ou dentro do próprio
veículo.
Assim como nos demais ambientes do Colégio GGE, nas recepções e tesourarias todos
os visitantes deverão atentar para as medidas de acesso, como: uso obrigatório de
máscara, respeito à sinalização de fluxo e distanciamento seguro, higiene das mãos
e higiene dos sapatos antes do ingresso em qualquer um dos ambientes. Deve-se
respeitar o distanciamento de 1,5 metro em todos os espaços comuns do Colégio GGE,
inclusive na entrada, saída e circulação.
As áreas de recepção e tesouraria terão a limpeza e desinfecção intensificadas. Serão
realizadas desinfecções, pelo menos 4 vezes em cada turno e pulverização para
sanitização, ao final de cada turno. Os produtos utilizados são próprios para sanitização
hospitalar e têm eficácia contra vírus, fungos e bactérias, inclusive o coronavírus.
Utensílios, procedimentos e métodos serão seguidos rigorosamente para assegurar
atendimento aos protocolos de biossegurança.
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O ano de 2020 foi extremamente desafiador para alunos, professores e demais
profissionais da educação. De forma abrupta, o contato diário e as práticas mais
rotineiras da sala de aula e de todos os espaços escolares foram retirados de crianças,
adolescentes e dos profissionais de educação: o presencial deu lugar ao virtual e
alunos, professores, coordenadores, psicólogos, dentre outros profissionais foram
“separados” por uma tela de computador. De um lado, a necessidade de reinvenção
profissional, a aprendizagem de novas ferramentas, o desafio de chegar a cada um de
nossos alunos, mesmo à distância, levando aprendizado, alegrias e novas descobertas.
Juntamente a tudo isso, o medo e as inseguranças do novo, num contexto de tanta
aflição com a saúde, com o emprego, com o medo de não superar tantos desafios que
apareceram de forma inesperada e tão rapidamente. Do outro lado, nossos alunos,
crianças e adolescentes, distanciados dos amigos e do lazer, expostos a um novo
modelo de ensino-aprendizagem, muitas vezes, inseridos em contextos familiares de
angústia e aflição por causa da pandemia e aflitos com a falta de respostas sobre o
retorno das atividades presenciais.
Antes de tudo, nossos professores, nossa equipe pedagógica e nossos alunos merecem
reverências por terem superado esse momento difícil, cansativo e tão desafiador. A
superação de momentos de crise nos fortalece e nos engrandece e temos a certeza de
que novas aprendizagens foram geradas durante toda a experiência do ensino remoto.
E também precisamos reconhecer que nem todos reagiram da mesma maneira às
situações de crise e, por isso, cada um precisará ser visto de forma individual e singular.
Por isso, o Colégio GGE elaborou um programa de assistência, destinada a cada
público-alvo, que visa a oferecer acolhida individualizada e/ou em grupo aos nossos
alunos, professores, coordenadores, psicólogos e toda a equipe pedagógica numa
ação constante de retroalimentação de cuidado com o outro.
Assim, desenvolveremos ações pedagógicas voltadas aos públicos-alvo desse
acolhimento pedagógico:
			Alunos
			
Realização de anamnese específica
			
Atendimentos de acolhida com alunos
			
Ações de inibição de tensão com vivências lúdicas
Profissionais responsáveis pelas ações: SOEP, equipe pedagógica e professores.
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			Equipe Docente
			
Realização de anamnese específica
			
Atendimentos de acolhida com professores
			
Ações de inibição de tensão
			
Reuniões de orientação
			
Dinâmicas integrativas
Profissionais responsáveis pelas ações: Setor de Recursos Humanos, Gerentes
Pedagógicos, Gestores de Unidade, SOEP e Coordenações Pedagógicas.

			Equipe Pedagógica
			
			
			
			
			

Realização de anamneses específicas
Atendimentos de acolhida aos nossos profissionais
Ações de inibição de tensão
Reuniões de orientação
Dinâmicas integrativas

Profissionais responsáveis pelas ações: setor de Recursos Humanos, Gerentes
Pedagógicos, Gestores de Unidade e SOEP.
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Com a pandemia da Covid-19 e com a consequente “quarentena”, colocando em
casa milhões de pessoas por todo o planeta, a educação foi peça fundamental para
a execução do distanciamento social, visto que a frequência escolar de crianças e
adolescentes foi encarada como um potencial vetor de disseminação da doença.
Com a parada forçada das aulas, uma nova realidade precisou ser criada, sendo
necessárias muitas adaptações e assimilações, sempre levando em consideração a
adversa situação enfrentada por todos. Tendo isso em vista, o Colégio GGE através do
Programa de Apoio Pedagógico (PAP), evoluiu e trouxe consigo uma das premissas
básicas da educação: a avaliação. Contudo, para se avaliar, utilizamos de mais dois
elementos norteadores que demonstram a intenção e a direção do que iremos verificar,
tudo aquilo que foi planejado para cada etapa, ao que chamamos de currículo, além
da estratégia de ensino utilizada pelos docentes, recém ajustada à nova realidade.
É com base nesses pilares cíclicos que avaliamos e que elaboramos propostas de
intervenção, sejam elas através de ações individuais ou de projetos pedagógicos.
É natural, ao se tratar de uma mudança de paradigma
educacional se fazer a indagação: existe mesmo
aprendizagem no ensino remoto? Ao que pudemos
constatar que além de viável, ela transcende o
aprendizado regular, fazendo com que o aluno
lance mão de uma série de estratégias virtuais
para aprender. Agora, a tela do computador ou
do celular passa a ser o palco da aprendizagem,
foco principal das aulas e local do apoio necessário
junto ao professor, seja resolvendo exercícios
ou tirando dúvidas, sempre no ambiente seguro
e de alta qualidade, acompanhados pela equipe
pedagógica do Colégio GGE.
Vale ressaltar que mesmo vivendo um momento com muito mais adversidades
que facilidades, a experiência está servindo para fortalecer o protagonismo do
aluno, oportunidade em que muitos perceberam que são agentes com papel único
e fundamental na sua aprendizagem. O período também trouxe consigo a grande e
difícil reestruturação familiar em casa, a qual se transformou em escola, escritório,
centro de entretenimento e academia, forçando todos a reestruturarem suas rotinas
em um ambiente extremamente disputado. Em especial a escola, que agora entrou
em casa e exigiu dos pais um olhar mais atento à disciplina dos estudantes, à rotina
de estudos, à interação nas aulas, dentre outros cuidados essenciais à formação dos
alunos.
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Assim, para novos tempos, novas aulas, novas estratégias e novos olhares sobre
as avaliações, que precisam ir além das notas, necessitamos buscar o resgate das
dificuldades criadas. Conforme Resolução nº 5 do CNE, “Sugere-se [...] desenvolvam
instrumentos avaliativos que podem subsidiar o trabalho das escolas e dos professores,
tanto no período de realização de atividades pedagógicas não presenciais como no
retorno às aulas presenciais...”, partindo desta necessidade, e como senso comum
entre as principais autoridades em educação, a maior preocupação da escola,
neste momento, deve ser com a qualidade do aprendizado dos alunos, deixando a
quantificação e os comparativos de desempenhos em papel coadjuvante.
Tendo isso em vista, o Colégio GGE traz algumas premissas para cada segmento:
Educação Infantil
As avaliações diagnósticas da aprendizagem terão início a partir do Infantil 4. Com a
retomada das vivências presenciais, as professoras investirão em rodas de conversa
a fim de avaliarmos a oralidade e a desenvoltura diante da exposição em grupo,
analisando a capacidade de relato de experiências. Além disso, serão realizadas
atividades significativas contendo os principais conteúdos trabalhados nas atividades
online e será realizada uma atividade de ditado-mudo a fim de que sejam identificadas
as hipóteses de escrita da criança. As atividades de ditado-mudo, que serão repetidas
mensalmente e farão parte de um portfólio, servirão de suporte à equipe pedagógica
para acompanhamento da evolução da escrita. Após um mês completo de retorno às
atividades presenciais, as professoras agendarão com os pais um Plantão Pedagógico
Extraordinário com o objetivo de compartilhar o levantamento de informações
referentes às avaliações diagnósticas e apresentarão o projeto de intervenção, quando
se fizer necessário.
Ensino Fundamental 1 (séries iniciais – do 1º ao 5º ano)
1º ao 3º ano
As avaliações diagnósticas das crianças do 1º ao 3º ano serão conduzidas a partir
dos eixos: leitura, oralidade, escrita, conhecimentos linguísticos e conhecimentos
matemáticos. Para tal, serão realizados momentos de leitura – individual e em grupo
– para acompanhamento da fluência, desenvoltura em público e compreensão do que
foi lido. Esses momentos serão organizados pelas professoras seguindo a dinâmica
normal de sala de aula. Além disso, serão criados momentos de rodas de conversa
para estímulo da participação oral e, assim, avaliação do texto oral. Dessas rodas de
conversa, serão solicitadas produções de texto, que servirão de base para análise
da escrita, conferindo os aspectos de adequação à proposta, coerência, adequação

linguística, ortografia e organização estética. Em matemática, serão lançadas atividades
que visem a avaliar o domínio das operações básicas trabalhadas e a interpretação
de problemas matemáticos. Entendemos que esses são os eixos estruturantes do
processo de aprendizagem das crianças até o 3º ano, pois compreendemos que os
demais conteúdos naturalmente serão revistos no decorrer da vida acadêmica das
crianças e poderão ser aprendidos de outra maneira, em outras oportunidades, sem
risco de perda pedagógica. Nesse momento, a prioridade pedagógica precisa estar
centrada na língua materna e na matemática.
Após as avalições diagnósticas, será agendado com os pais um Plantão Pedagógico
Extraordinário, que terá como objetivo informar aos pais o desempenho obtido
pelas crianças e, quando se fizer necessária, haverá a apresentação de um plano de
intervenção pedagógica individualizado para cada um de nossos alunos.
4º e 5º ano
Com os alunos do 4º e 5º anos serão realizadas atividades de produção de texto, que
terão como objetivo, através de propostas de escrita baseadas em gêneros textuais,
avaliaradequação à proposta, coerência, adequação linguística, ortografia e organização
estética. O objetivo será promover a produção de 3 (três) textos de gêneros textuais
distintos e que eles possam servir de comparativo para os professores a respeito do
desenvolvimento da produção escrita dos alunos.
Além disso, será aplicado com os alunos dos 4º e 5º anos o Exame de Verificação
da Aprendizagem, ferramenta utilizada nas avaliações do PAP e que servem como
suporte de diagnose, tanto para a equipe pedagógica quanto para a família.
EVA (Exame de Verificação da Aprendizagem), praticado pelo GGE há alguns anos nos
segmentos de Ensinos Fundamental 2 e Médio, traz orientações específicas sobre as
defasagens apresentadas pelo estudante. Com essa possibilidade em mãos, família
e escola podem trabalhar em conjunto em prol da evolução do aluno. Desta forma,
podemos dividir de duas maneiras a análise do EVA, a visão que a família precisa ter
e a maneira como a escola interpreta, analisa e estrutura ações de recuperação em
todas as disciplinas.
Como a Família Deve Usar o Diagnóstico do EVA?
A avaliação já vem sendo utilizada pelo colégio há anos e foi adaptada para o formato
online, com questões criadas por uma banca de professores do Sistema GGE de Ensino,
baseadas nos exercícios de nosso material didático. Através dessa avaliação, é possível
acompanhar o desempenho dos alunos em cada conteúdo programático previsto no
planejamento bimestral, onde pais e alunos têm acesso a relatórios completos de
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desempenho do estudante através do Sistema de Gestão Pedagógica V4 e recebem
um plano de estudos personalizado, sugerido a partir de necessidades específicas
identificadas através de cada exame. O aluno ainda consegue visualizar vídeos com
a resolução das questões em que encontrou dificuldade durante a realização do
simulado. Neste período de isolamento social cheio de incertezas, o EVA se torna
uma ferramenta eficiente para se realizar a diagnose tão necessária para a retomada
das aulas. Mas afinal, como manejar a ferramenta, observar e orientar o seu filho à
melhores resultados?
Para tanto, é muito importante observar os pontos abaixo:
1. Acesse o aplicativo V4 pelo seu dispositivo mobile, ou, através do navegador,
acesse o site www.gge.com.br. Em seguida localize a aba EVA.
2. De imediato irá aparecer o resultado do último EVA realizado, contudo, na parte
central superior, você pode acessar quaisquer outros EVAs realizados ao longo
do ano, observando as melhorias entre as provas.
3. Na tela inicial observe os indicadores de nível de aprendizagem em cada frente
de abordagem das disciplinas, sendo categorizadas entre Louvor, Bom, Regular,
Insuficiente e Deficiente.
4. Ainda nesta tela podemos observar o desempenho por Área do conhecimento,
obedecendo a divisão promulgada pelo ENEM (Linguagens, Códigos e suas
tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas
tecnologias e Matemática e suas tecnologias).
5. Como resultado final temos ainda o Score alcançado pelo aluno.
6. Abaixo temos o Plano de Estudos Individual, tomando como base as respostas
da prova, apresentando os vídeos e resoluções de cada questão errada da prova.
a. Tão importante quanto a análise das questões erradas é observar o motivo
de ter cometido os equívocos. Falta do conhecimento da questão? Marcação
errada de gabarito? Nervosismo/Ansiedade?
7. Dentro da rotina de estudos semanais do aluno, é importante encaixar um tempo
para o reestudo das defasagens apontadas pelo EVA, evitando se criar a famosa
“bola de neve”. Esse período deve ser pautado conforme apontado no Plano de
Estudos Individual, dando maior ênfase nos conteúdos de Prioridade Máxima
(Conteúdos em insuficiência ou deficiência de aprendizagem), seguindo para as
Prioridades Intermediárias (Conteúdos com aprendizagem regular). Caso exista
alguma dúvida ou dificuldade de organização, a Coordenação Pedagógica ou o
SOEP devem ser procurados, os quais proporcionarão o devido apoio.
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Como a Equipe Pedagógica Usa o Diagnóstico do EVA?
Uma vez realizada a prova e liberado o diagnóstico para análise do aluno e da família,
o trabalho continua, agora por parte da escola. Se os dados individuais permitem
uma análise detalhada das dificuldades de cada discente, os resultados de toda uma
turma, série ou segmento têm a capacidade de nortear as ações tomadas pelo colégio,
visando a um melhor aproveitamento no restante do ano.
Subdividindo a visão da escola acerca dos dados colhidos, temos:
As disciplinas de maior dificuldade em cada turma, série, segmento, unidade
GGE ou em todas as unidades, ampliando ou detalhando o olhar, conforme a
análise é feita.
O quantitativo de alunos com aprendizagem satisfatória e insatisfatória, em
ordem gradativa, passando de “Deficiente”, reservada para os pontos que
requerem maior atenção, até “Louvor”, apontada para os conteúdos bem
dominados pelos estudantes.
A realidade do aprendizado para cada professor, das turmas em que ele
ministra suas aulas. De forma semelhante ao discente, o professor consegue
ver o rendimento dos seus alunos, capítulo a capítulo, do que foi tratado no
bimestre, olhando ainda, além da distribuição do nível de aprendizagem de
suas turmas, mas também sendo capaz de ver como cada um de seus alunos
se saiu em cada um dos capítulos trabalhados, de forma personalizada e
individual.
Ensino Fundamental 2 (séries finais – do 6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Atendendo à essa demanda o nosso EVA (Exame de Verificação da Aprendizagem),
praticado pelo GGE há alguns anos, traz orientações específicas sobre as defasagens
apresentadas pelo estudante. Com essa possibilidade em mãos, família e escola podem
trabalhar em conjunto em prol da evolução do aluno. Desta forma, podemos dividir de
duas maneiras a análise do EVA, a visão que a família precisa ter e a maneira como a
escola interpreta, analisa e estrutura ações de recuperação em todas as disciplinas.
Como a Família Deve Usar o Diagnóstico do EVA?
A avaliação já vem sendo utilizada pelo colégio há anos e foi adaptada para o formato
online, com questões criadas por uma banca de professores do Sistema GGE de Ensino,
baseadas nos exercícios de nosso material didático. Através dessa avaliação, é possível
acompanhar o desempenho dos alunos em cada conteúdo programático previsto no
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planejamento bimestral, onde pais e alunos têm acesso a relatórios completos de
desempenho do estudante através do Sistema de Gestão Pedagógica V4 e recebem
um plano de estudos personalizado, sugerido a partir de necessidades específicas
identificadas através de cada exame. O aluno ainda consegue visualizar vídeos com
a resolução das questões em que encontrou dificuldade durante a realização do
simulado. Neste período de isolamento social cheio de incertezas, o EVA se torna
uma ferramenta eficiente para se realizar a diagnose tão necessária para a retomada
das aulas. Mas afinal, como manejar a ferramenta, observar e orientar o seu filho à
melhores resultados?
Para tanto, é muito importante observar os pontos abaixo:
1. Acesse o aplicativo V4 pelo seu dispositivo mobile, ou, através do navegador,
acesse o site www.gge.com.br. Em seguida localize a aba EVA.
2. De imediato irá aparecer o resultado do último EVA realizado, contudo, na parte
central superior, você pode acessar quaisquer outros EVAs realizados ao longo do
ano, observando as melhorias entre as provas.
3. Na tela inicial observe os indicadores de nível de aprendizagem em cada frente
de abordagem das disciplinas, sendo categorizadas entre Louvor, Bom, Regular,
Insuficiente e Deficiente.
4. Ainda nesta tela podemos observar o desempenho por Área do conhecimento,
obedecendo a divisão promulgada pelo ENEM (Linguagens, Códigos e suas
tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas
tecnologias e Matemática e suas tecnologias).
5. Como resultado final temos ainda o Score alcançado pelo aluno.
6. Abaixo temos o Plano de Estudos Individual, tomando como base as respostas
da prova, apresentando os vídeos e resoluções de cada questão errada da prova.
a. Tão importante quanto a análise das questões erradas é observar o motivo
de ter cometido os equívocos. Falta do conhecimento da questão? Marcação
errada de gabarito? Nervosismo/Ansiedade?
7. Dentro da rotina de estudos semanais do aluno, é importante encaixar um tempo
para o reestudo das defasagens apontadas pelo EVA, evitando se criar a famosa
“bola de neve”. Esse período deve ser pautado conforme apontado no Plano de
Estudos Individual, dando maior ênfase nos conteúdos de Prioridade Máxima
(Conteúdos em insuficiência ou deficiência de aprendizagem), seguindo para as
Prioridades Intermediárias (Conteúdos com aprendizagem regular). Caso exista
alguma dúvida ou dificuldade de organização, a Coordenação Pedagógica ou o
SOEP devem ser procurados, os quais proporcionarão o devido apoio.
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Como a Equipe Pedagógica Usa o Diagnóstico do Eva?
Uma vez realizada a prova e liberado o diagnóstico para análise do aluno e da família,
o trabalho continua, agora por parte da escola. Se os dados individuais permitem
uma análise detalhada das dificuldades de cada discente, os resultados de toda uma
turma, série ou segmento têm a capacidade de nortear as ações tomadas pelo colégio,
visando a um melhor aproveitamento no restante do ano.
Subdividindo a visão da escola acerca dos dados colhidos, temos:
As disciplinas de maior dificuldade em cada turma, série, segmento, unidade
GGE ou em todas as unidades, ampliando ou detalhando o olhar, conforme a
análise é feita.
O quantitativo de alunos com aprendizagem satisfatória e insatisfatória, em
ordem gradativa, passando de “Deficiente”, reservada para os pontos que
requerem maior atenção, até “Louvor”, apontada para os conteúdos bem
dominados pelos estudantes.
A realidade do aprendizado para cada professor, das turmas em que ele
ministra suas aulas. De forma semelhante ao discente, o professor consegue
ver o rendimento dos seus alunos, capítulo a capítulo, do que foi tratado no
bimestre, olhando ainda, além da distribuição do nível de aprendizagem de
suas turmas, mas também sendo capaz de ver como cada um de seus alunos
se saiu em cada um dos capítulos trabalhados, de forma personalizada e
individual.
Com todos esses dados em mãos, anexados à outras análises de caráter pedagógico,
Coordenador Pedagógico e Professor, embasados nos direcionamentos do GGE,
buscam estratégias para as melhorias que, juntamente com as reuniões do Encontro
com Docentes, são responsáveis pela criação e ajuste de diversos projetos e ações
pedagógicas.
É com essa expertise que direcionaremos nossa Avaliação Diagnóstica de Retorno,
trazendo novas ações e projetos embasados nas necessidades reais de nossos
alunos.
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Concluídas as avaliações diagnósticas da aprendizagem, a equipe pedagógica do
Colégio GGE lançará mão da oferta de um olhar mais direcionado para seus alunos no
que tange o desempenho pedagógico. Será preciso considerar que o aproveitamento
dos alunos é individual e particular e, com o ensino remoto, nem todos puderam
usufruir das atividades propostas como gostariam ou como era o esperado. Assim,
é muito importante que, como o retorno às atividades presenciais, todos os alunos
consigam perceber alternativas de resgatar qualquer perda pedagógica que possa ter
ocorrido durante esse período de suspensão das atividades presenciais.
Para tal, dividimos a nossa abordagem pedagógica em três olhares muito importantes
para o acompanhamento dos alunos e do trabalho com os conteúdos.
6.1 Acompanhamento da Coordenação Pedagógica
A atuação da coordenação pedagógica é essencial na articulação aluno x professor
x aprendizagem. Por isso, nesse momento de retomada, a comunicação com o
professor será essencial sobretudo no levantamento dos conteúdos mais relevantes
para serem resgatados com os alunos, sejam aqueles que não foram trabalhados
na modalidade remota ou mesmo aqueles que foram vistos, mas que precisam ser
revistos presencialmente porque requerem uma outra abordagem. Para isso, as
avaliações diagnósticas serão grande fonte de informação e orientação e servirão
como guia para condução desse trabalho pedagógico.
Diante de tais sinalizações, a coordenação pedagógica terá liberdade para combinar
com o professor a criação de momentos específicos para retomadas de conteúdos,
propostas de exercícios de revisão ou outras estratégias que julgarem pertinentes.
Todas com foco centrado na aprendizagem dos alunos.
Importante destacarmos que, com a experiência do ensino online, alguns momentos
poderão ser realizados também de forma remota, caso professor e coordenação
pedagógica julguem ser adequado, mas, certamente, com tudo o que vivenciamos,
para os Ensinos Fundamental e Médio, as propostas híbridas são tendências que
vieram para ficar.
6.2 Acompanhamento da Coordenação Formativa
O acompanhamento da Coordenação Formativa, nesse período, será muito importante
e agregador para o favorecimento da desenvoltura pedagógica dos alunos, pois além
do olhar sobre o cuidado com as habituais regras de convivência no ambiente escolar, o
coordenador formativo agregará o olhar a respeito do cumprimento de todas as novas
regras de convivência do “novo normal” das escolas e, por isso, ficará responsável por
controlar o número de alunos no ambiente escolar, inibindo a formação de aglomerações,
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trabalhando a conscientização da necessidade de higienização constante das mãos,
reforçando sobre o uso da máscara e lembrando sobre a necessidade de troca ao
longo do dia. Ou seja, a coordenação formativa terá a responsabilidade de estar alerta
para todos esses cuidados que se tornaram essenciais à convivência em coletividade e
que prezam pela saúde de cada um dos nossos alunos. Nesse sentindo, é importante
lembrar que todas essas ações dependerão de um grande sentimento de coletividade
e empatia, desenvolvido pela colaboração dos alunos e pais, que deverão se engajar
no respeito às novas normas de funcionamento do Colégio.
Durante o desenvolvimento desse acompanhamento, naturalmente, as equipes
formativas estarão atentas ao olhar individualizado, buscando compreender as
realidades individuais de cada aluno e, sempre que possível, abrindo um espaço para
escuta e para o processo de conscientização. Entendemos que, diante de tanto tempo
de afastamento da convivência social, será comum o desejo de transgressão a algumas
regras de distanciamento e o diálogo e a conscientização serão norteadoras para o
processo de internalização dos novos hábitos.
6.3 Acompanhamento do Serviço de Orientação Educacional e Psicológica – SOEP
A pandemia evidenciou a necessidade de cuidarmos da nossa saúde mental. Em um
momento onde todos sentiram sua saúde física ameaçada e a melhor maneira de
controlar a disseminação foi o isolamento, muitos anseios, medos e temores passaram
a nos acompanhar. Pensando nesse panorama, o SOEP promoverá várias ações de
acompanhamento e acolhimento dos nossos alunos e familiares, dentre elas:
Vamos Conversar?
De forma periódica, O SOEP promoverá, em sala de aula, momentos
de reflexão e de roda de conversa abordando temas que contemplem
a reflexão sobre nossas atitudes de antes e durante a pandemia,
visando ao entendimento do fato vivenciado e às estratégias
possíveis a serem adotadas diante de cada situação.
Escuta e Acolhimento Individual
Diante do cenário atual, o SOEP continua o seu trabalho de
acolhimento e escuta individual de toda a comunidade escolar.
Alunos e familiares serão convidados pelo SOEP ou poderão solicitar
agendamento com os profissionais do setor para um atendimento
de escuta e orientação. Toda a equipe do SOEP ficará atenta e,
percebendo alguma necessidade adicional entrará em contato,
imediatamente, com a família e/ou com o aluno.
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Apoio da Equipe Pedagógica
Todos passamos por grandes mudanças na rotina doméstica e
profissional e, nesse grupo, estão inseridos os profissionais, que
também precisam de um apoio e requerem um olhar muito cuidadoso
sobre cada um. Dessa forma, o SOEP também atuará na escuta e
acolhimento dos profissionais do Colégio GGE.
Nosso Novo Espaço de Socialização
Nos Ensinos Fundamental e Médio, iniciaremos as atividades
presenciais com uma divisão na turma: um grupo online e outro
presencial. Então, estimularemos momentos de interação e
relacionamento desses grupos – o que está na escola e o que está
em casa - promovendo uma nova experiência nessa modalidade
híbrida e propondo o experimento sobre novas formas de relacionar
com a turma que se apresenta num novo formato.
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Visando a um retorno seguro das aulas presenciais, será necessário que sigamos
algumas orientações e procedimentos imprescindíveis à convivência diária dentro da
nossa escola tudo com o propósito de contermos a disseminação do vírus da Covid-19,
que vem preocupando toda a população mundial.
Para exercermos tal cuidado, listamos, a seguir, alguns requisitos específicos para
cada área de atuação no espaço escolar.
Orientações Gerais aos Alunos, Professores, Colaboradores e todos que acessarem
as unidades GGE
1. Não será permitido frequentar a escola caso o aluno, colaborador ou visitante
apresente algum sintoma de quadro viral (febre, tosse, dificuldade de respirar,
coriza, dor de garganta, dor de cabeça, entre outros).
2. Todos deverão respeitar todas as medidas de acesso, incluindo a higienização
dos sapatos nos tapetes sanitizantes localizados na entrada de todas as
unidades do Colégio GGE, o distanciamento seguro (1,5m) entre as pessoas, o
seguimento do fluxo de entrada e saída e o uso obrigatório de máscara.
3. Durante o período de permanência no Colégio, lavar frequentemente as
mãos com água e sabão por, pelo menos, 20 segundos ou usar de álcool 70%
cobrindo as duas mãos, esfregando-as até secar, de acordo com as orientações
sinalizadas em diversos ambientes da área escolar.
4. Utilizar a máscara durante todo o período dentro da escola e no trajeto para
casa, tomando cuidado para não manusear a máscara com as mãos, sem a
devida higienização.
5. Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos, sem a devida higienização.
6. Manter distância física de 1,5 metro, evitando contato próximo, aperto de
mãos, beijos e abraços.
7. Não formar aglomeração.
8. Não compartilhar alimentos, talheres, copos, toalhas e outros objetos pessoais.
9. Trazer de casa garrafas individuais para água, abastecendo no bebedouro, o
qual não terá mais a opção de esguicho com disparo para boca.
10. Se estiver doente, manter-se em isolamento ou, em caso de necessidade,
procurar o atendimento de saúde.
11. Dormir bem e manter uma alimentação saudável.
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12. Atentar para o cumprimento de todas as regras de higienização e
distanciamento, inclusive no deslocamento.
Orientações sobre os fardamentos e sobre o uso de máscaras
1. Os fardamentos devem ser mantidos limpos e higienizados para iniciar o turno
de aula e/ou a jornada de trabalho.
2. A máscara é de uso obrigatório para prevenir a transmissão respiratória por
gotículas suspensas no ar, quando pessoas infectadas conversam, tossem
ou espirram. Essas máscaras atuam como barreiras físicas, diminuindo a
exposição e o risco de infecção para a população em geral.
Obs.: O GGE distribuirá 01 (uma) máscara de tecido (algodão em dupla
camada) para todos os seus alunos, professores e colaboradores, a qual deve,
obrigatoriamente, ser utilizada na unidade escolar. No entanto, outros modelos
de máscara também poderão ser utilizados por alunos e colaboradores.
IMPORTANTE: O uso da máscara deve ser feito de forma adequada, ou seja,
cobrindo nariz e boca e sem deixar espaços nas laterais para garantir a sua
efetividade.

3. As máscaras de tecido ou de material descartável devem ser trocadas após o
intervalo de, no máximo 3 horas, ou quando estiver molhada, ou sempre que
se fizer necessário.
4. Antes de ser reutilizada, a máscara de tecido deve ser lavada com água e
sabão para efetiva higienização.
5. As máscaras descartáveis deverão ser desprezadas nas lixeiras específicas de
resíduo contaminado.
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6. As máscaras devem ser utilizadas durante toda a permanência na escola e por
todo o deslocamento.
7. Máscaras não devem ser compartilhadas com outra pessoa, mesmo que
higienizadas.
8. Antes do ingresso no Colégio GGE, será necessário cuidar também da
higienização das mochilas, lancheiras e demais objetos de uso pessoal. Esse
cuidado deverá ser repetido também na saída do Colégio.
9. Além da máscara de tecido, alguns colaboradores tais como, funcionários
da portaria, atendente de recepção, atendente de tesouraria e professores
utilizarão a proteção de face (face shield), que deve ser higienizada com álcool
70% com a mesma frequência da troca da máscara de tecido.
Infraestrutura e higienização dos ambientes e superfícies
Com o objetivo de reduzir a aglomeração de pessoas, e, consequentemente, minimizar
o risco de transmissão por contato social ou por superfícies de toque frequente, foi
realizada a simplificação da infraestrutura, com as seguintes medidas:
1. Controle e sinalização de capacidade máxima
permitida em cada ambiente, assegurando o
distanciamento social de 1,5 metro garantindo
que não haja aglomeração de pessoas.
2. Redução de mobília e objetos decorativos em
lobbys, salas de aula, espaços de convivência,
salas de espera.
3. Adequação e sinalização do layout a fim de que
se respeite o distanciamento mínimo.
4. Desativação de serviços como pontos de café e
máquinas de autoatendimento de lanches.
5. Interdição de áreas e atividades que possam
favorecer aglomerações e contato social.
6. Instalação de pontos para higiene das mãos,
como pias com água e sabão e dispensers de
álcool em gel 70%, que estarão disponíveis,
inclusive, na entrada de todas as salas de aula.
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7. Instalação de pedilúvios em todas as portarias para higienização dos calçados
através de solução sanitizante.
8. Desativação de bebedouros tipo jato, devendo cada aluno ou trabalhador
utilizar garrafa de uso pessoal.
9. Instalação de pias móveis em pontos estratégicos.
10. Sinalização de superfícies com maior risco de contaminação da escola, como
maçanetas, puxadores, corrimão, botão do elevador, etc.
11. Realização do controle de uso do elevador, recomendando a utilização somente
quando estritamente necessário, com apenas uma pessoa por vez ou 1/3 da
capacidade máxima, orientando que se evite encostar nas paredes.
Novos procedimentos de limpeza e desinfecção dos espaços físicos
É importante destacarmos que uma das mais importantes medidas para prevenção da
contaminação foi a revisão de toda a sistemática de limpeza e higienização de ambientes,
através da adoção de métodos com foco na segurança, na qualidade e na eficiência,
baseados em processos hospitalares. Assim, destacam-se as seguintes ações:
1. Mudança dos produtos químicos utilizados, adotando produtos com eficácia
comprovada para combate a bactérias, fungos e vírus, inclusive o coronavírus;
2. Mudança dos utensílios de limpeza e método de limpeza, sendo adotada em
todos os setores do Colégio GGE a limpeza úmida;
3. Intensificação da frequência da limpeza e desinfecção dos ambientes e
superfícies, com revisão do plano de trabalho da atividade;
4. Introdução da pulverização de áreas e superfícies para assegurar a eficácia da
desinfecção dos ambientes;
Novos procedimentos e nova organização de fluxo nas
portarias das unidades do Colégio GGE
Em todas as portarias do Colégio GGE, haverá
sinalizações indicando os limites de acesso, inclusive para
portadores de alunos, além de orientação para fluxo e
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posicionamento da fila, disciplinando o distanciamento de 1,5 metro, pois precisamos
evitar aglomeração na entrada e saída da escola, devendo o portador aguardar na
área externa ou dentro do veículo.
O uso da máscara é obrigatório, não sendo permitida a entrada sem a mesma. Para
alguma necessidade emergencial, a tesouraria do colégio disponibilizará máscaras
para venda.
Nas portarias das unidades realizaremos o acompanhamento das medidas
de acesso ao Colégio: uso obrigatório de máscara, respeito à sinalização de
fluxo e distanciamento seguro, higiene das mãos, medição de temperatura
corporal e sanitização dos calçados.
O distanciamento obrigatório será de 1,5 metro e deve ser respeitado em todos
os ambientes, incluindo entrada, saída e circulação.
A entrada apenas será permitida após medição de temperatura. Caso seja
verificada temperatura igual ou superior a 37,3ºC ou a presença de sintomas
visíveis de doença respiratória, não será permitido o acesso ao Colégio GGE.
Nesta condição, o aluno será encaminhado para a sala de quarentena, de
acordo com o protocolo de suspeita de infecção.
Professores, colaboradores e demais pessoas serão orientados a, diante
de qualquer sintoma, voltar para casa e ficar em observação, avaliando a
necessidade de isolamento social. Após checagem da temperatura, será
obrigatória a higiene das mãos com álcool em gel 70% e higiene dos calçados
em solução sanitizante no pedilúvio.
Controle da Saúde e Sala de Quarentena
Todos devem colaborar com a prevenção da contaminação da COVID-19, estando
atentos a sintomas da infecção, tais como: febre, tosse, dificuldade de respirar, coriza,
dor de garganta, dor de cabeça, entre outros. Caso apresente algum desses sintomas,
a pessoa deve seguir as recomendações do Ministério da Saúde, mantendo-se em
isolamento domiciliar e evitando contato com outras pessoas, principalmente idosos e
doentes crônicos. Nesses casos, o aluno e/ou profissional NÃO DEVE FREQUENTAR
O COLÉGIO.
Diariamente, será feito o controle de saúde de todos os alunos, professores,
colaboradores e demais pessoas que entram no GGE, por meio de medição
de temperatura, com termômetro infravermelho, nas portarias de acesso.
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Caso seja verificada temperatura igual ou superior a 37,3ºC ou a presença
de sintomas visíveis de doença respiratória, não será permitido o acesso às
dependências do Colégio.
O aluno na condição de suspeito de infecção será conduzido à sala de quarentena
e os familiares serão contatados para devida assistência.
A sala de quarentena está estruturada para isolamento seguro com assentos
distanciados em 1,5 metro, suprimentos de higiene respiratória (máscaras
e lenços descartáveis), higiene das mãos (álcool em gel 70% e toalhas
descartáveis) e lixeira com tampa e abertura sem contato manual. Além da
infraestrutura, a sala de quarentena tem a frequente limpeza e desinfecção
de paredes, pisos, mobília e superfícies com produto sanitizante utilizado para
desinfecção hospitalar.
Professores, colaboradores e demais pessoas com suspeita de contaminação
serão orientados a voltar para suas residências e contatar o médico ou
assistência de saúde, além de permanecer em isolamento.
Fica terminantemente proibido o acesso às dependências do GGE de qualquer
pessoa com resultado positivo para a COVID-19.
Organização e procedimentos dos ambientes de Recepção e Tesouraria
O acesso à recepção e à tesouraria será restrito a atendimento de assuntos
administrativos, respeitando a capacidade sinalizada para o ambiente. Sempre que
possível, o contato deve ser realizado por telefone ou meios virtuais, como Aplicativo
V4, E-mail ou Whatsapp. Além disso, segue detalhamento de medidas adotadas para
melhor utilização dos espaços:
A recepção não poderá ser utilizada para esperar o término da aula, devendo
o portador aguardar na área externa da escola ou dentro do veículo.
O lobby da recepção teve seu layout reformulado, com remoção de itens de
mobília e itens decorativos.
As indicações de interdição de cadeiras e poltronas devem ser respeitadas.
Atentar para as medidas de acesso, como uso obrigatório de máscara, respeito
à sinalização de fluxo e distanciamento seguro, higiene das mãos e higiene
dos calçados.
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Deve-se respeitar o distanciamento de 1,5 metro em todos os ambientes,
inclusive na entrada, saída e circulação.
As áreas de recepção e tesouraria terão a limpeza e desinfecção intensificadas.
Serão realizadas desinfecções, pelo menos 4 vezes em cada turno, e
pulverização para sanitização, ao final de cada turno.
Os produtos utilizados são próprios para sanitização hospitalar e têm eficácia
contra vírus, fungos e bactérias, inclusive o coronavírus.
Utensílios, procedimentos e métodos serão seguidos para assegurar
atendimento aos protocolos de biossegurança.
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Queridos estudantes do Colégio GGE,
É com muita alegria que recebemos de volta aqueles que justificam a existência do
Colégio GGE: cada um de vocês!
Temos a convicção de que esse cenário estará escrito nos livros de história dos vossos
filhos e, assim, vocês poderão contar para seus descendentes como se deu esse fato
histórico e marcante da humanidade. Teremos a responsabilidade de repassar cada
momento vivido e contribuir com as gerações seguintes trocando as experiências
sobre como conseguimos superar esse momento tão delicado de nossas vidas.
Certamente podemos afirmar que entramos em uma nova fase da vida, agora em um
novo contexto, mais maduros, com novos olhares e certos de que viveremos um mundo
diferente, porém cheio de expectativas e muito desejo de retomada das experiências
e do crescimento mútuo.
Aproveitamos a oportunidade para parabenizá-los pelo esforço e dedicação de cada um
de vocês, que aprenderam novos modelos e formatos de aprendizagem, de avaliação,
de interação e conseguiram perceber que, mesmo em meio a adversidades, é possível
encontrarmos grandes soluções.
É importante dizermos que, naturalmente, nesse retorno, teremos restrições de
convivência que buscarão preservar a saúde de todos nós e aquela escola frequentada
em março de 2020, assim como nós, passou por algumas mudanças, mudanças essas
que farão diferença em nosso dia a dia. No entanto, no momento, entendemos como
necessárias à convivência segura em nosso ambiente educacional.
Sabemos que podemos contar com vocês para enfrentarmos juntos mais essa nova
etapa de vitória contra a Covid-19 e estamos muito felizes por recebê-los de volta.
Obrigado, querido Aluno GGE.
Sejam muito bem-vindos de volta ao Colégio GGE!!!
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Querida Família GGE,
É com muita satisfação que anunciamos um Plano de Retomada das Atividades
Presenciais e nos enchemos de alegria em sabermos que, mesmo aos poucos,
poderemos receber nossos alunos de volta às nossas unidades de ensino.
Os últimos quatros meses foram tempos difíceis e de muitos aprendizados para as
instituições de ensino de todo o país. Conseguimos fazer uma escola à distância, mas
percebemos que a ausência de vivências presenciais foi sentida pelos alunos, pois
temos a consciência de que o nosso trabalho vai muito além da transmissão de novos
conhecimentos. Em nosso PAP, oportunizamos aos nossos alunos experiências online,
mas entendemos que elas necessitam ser contempladas também na modalidade
presencial, para que assim tenhamos a estruturação de crianças e jovens sadios e
felizes.
Como instituição de educação, sabemos da grande responsabilidade que temos diante
do “Novo Normal”, por isso não poupamos esforços para a elaboração de um plano de
retomada denso, consistente e, sobretudo, muito bem respaldado pelo Hospital Albert
Einstein – SP, pela Infecto Associados do Recife e pela CIA Consultores, instituições
que, em suas áreas de atuação, carregam a expertise necessária para elaboração de
todos os protocolos sanitários que o momento exige.
Temos ciência de todas as preocupações que os pais carregam sobre o retorno das
crianças e adolescentes às atividades presenciais. Em função disso, como uma atitude
de cuidado, estamos investindo num modelo híbrido de ensino a fim de oportunizar às
famílias o direito de escolha sobre o momento de retorno dos filhos à escola.
Neste retorno gradual para o ensino presencial, gostaríamos de reforçar nossa
segurança para esse momento, com a certeza do cumprimento de todos os protocolos
apresentados nesse plano de retomada e com o cuidado que já temos, sendo exercido
de forma redobrada de modo a tranquilizar todos os pais e familiares.
De antemão, agradecemos às famílias a confiança em nosso projeto, o apoio nesse
momento tão difícil, reforçando que voltamos ainda mais fortes e mais convictos da
importância de nosso papel nesse novo fazer educacional.
Obrigado, Família GGE.
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Prezados Docentes do Colégio GGE,
Queremos dar as boas-vindas àqueles que fazem a escola acontecer e que trazem vida
à missão e aos valores do nosso Colégio GGE.
Temos consciência de todos os desafios superados pela categoria docente em função
da suspensão das atividades presenciais e apresentá-los esse plano de retomada
representa, para todos nós, uma grande vitória e um honroso exemplo de superação
profissional para os docentes de todo o país.
Temos muito orgulho de vocês, professores, pela maneira destemida e entusiasta
com a qual superaram esse desafio e mostraram que, mesmo à distância, foi possível
ensinar novos conhecimentos, transmitir valores, demonstrar cuidado, emocionar e
promover emoção nos seus alunos. Parabéns!
Com o retorno às atividades presenciais, temos a certeza de que retomaremos o
trabalho com uma equipe docente ainda mais preparada e ainda mais aguerrida na
busca por promover o desenvolvimento de nossos alunos e com a grande oportunidade
também de ensinar sobre a experiência de superar grandes desafios.
Estamos na eminência de vivermos mais uma fase: o retorno gradual das atividades
presenciais através do ensino híbrido e temos a certeza de mais uma vitória porque
sabemos que contamos com cada um de vocês.
Aproveitamos a oportunidade para expressar nossa gratidão por tamanha dedicação
e superação nesse momento histórico da educação mundial. Ao mundo, vocês
mostraram seus poderes de resiliência e reinvenção, competências essenciais aos
tempos modernos, e reabriram as importantes discussões a respeito dos caminhos
que a educação precisa percorrer para estar em constante adequação com esse
mundo tão volátil e incerto. Após tudo isso, temos ainda mais orgulho de tê-los em
nossa equipe.
Obrigado, Professores GGE.
Estamos juntos e cada vez mais fortes.
Sejam muito bem-vindos de volta ao Colégio GGE!!!
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Prezados Colaboradores do Colégio GGE,
Queremos dar as boas-vindas a todos que compõem nossa equipe de colaboradores
GGE. Para nós, é razão de muita satisfação tê-los conosco de volta ao convívio presencial.
Fazemos questão de destacar convívio presencial porque o convívio mesmo,
durante todo esse período, aconteceu integralmente: permaneceram as reuniões, o
acompanhamento de sala de aula, os atendimentos aos alunos e às famílias, o trabalho
administrativo, enfim, tudo aquilo que faz parte de nossa rotina escolar, apenas num
formato diferente, como nos exigiu o momento.
Sabemos que foram tempos difíceis, pois é comum que o novo assuste e amedronte.
No entanto, hoje, com a apresentação desse plano de retomada, podemos comemorar
a vitória de mais um novo projeto pedagógico do Colégio GGE, completamente online,
construído com a força e determinação de todos vocês.
E estamos na eminência de encararmos mais um desafio: o retorno gradual das
atividades presenciais através do ensino híbrido e temos a certeza de mais um sucesso
porque sabemos que contamos com cada um de vocês.
Por isso, aproveitamos a oportunidade para expressar a nossa gratidão por toda
dedicação empenhada nesse momento novo enfrentado pelo Colégio GGE e por toda
a educação brasileira. Após tudo isso, temos ainda mais orgulho de tê-los em nossa
equipe.
Obrigado, Colaboradores GGE.
Estamos juntos e cada vez mais fortes.
Sejam muito bem-vindos de volta ao Colégio GGE!!!
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REFERÊNCIAS
Legislação Federal
Portaria nº 188 de 3 de fevereiro de 2020 - Declara Emergência em Saúde Pública de importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) - http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt188-20-ms.htm
Decreto Legislativo nº 6 de 2020 - Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação
do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020
- http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 - Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável
pelo surto de 2019 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
Portaria nº 356, de 11 de março de 2020 - Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização
do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus (COVID-19) - http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marcode-2020-247538346
Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 2020 - Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais - http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm
Decretos Estaduais PE
Decreto estadual nº 48.809, de 14 de março de 2020 - Regulamenta, no Estado de Pernambuco,
medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus, conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020 - https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=49417&tipo=
Decreto estadual nº 48.833 de 20 de março de 2020 - Declara situação anormal, caracterizada
como “Estado de Calamidade Pública”, no âmbito do Estado de Pernambuco, em virtude da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - http://
legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=49495&tipo=
Decreto estadual nº 49.017 de 11 de maio de 2020 - Dispõe sobre intensificação de medidas
restritivas, de caráter excepcional e temporário, voltadas à contenção da curva de disseminação
da Covid-19 - http://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=50444&tipo=
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Regulamentação ANVISA
Nota Técnica nº 22/2020 ANVISA - Recomendações e alertas sobre procedimentos de desinfecção
em locais públicos realizados durante a pandemia da COVID-19 - http://portal.anvisa.gov.br/
documents/2857848/5624592/Nota+T%C3%A9cnica_Desinfec%C3%A7%C3%A3o+cidades.pdf/
f20939f0-d0e7-4f98-8658-dd4aca1cbfe5
Nota Técnica nº 34/2020 ANVISA - Recomendações e alertas sobre procedimentos de desinfecção
em locais públicos realizados durante a pandemia da COVID-19 - http://portal.anvisa.gov.br/
documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+0976782+-+Nota+T%C3%A9cnica.pdf/1cdd5e2ffda1-4e55-aaa3-8de2d7bb447c
Orientações gerais - Máscaras faciais de uso não profissional da ANVISA de 03 de abril de 2020
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf4301848550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7
Nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 de 08 de maio de 2020 - orientações para serviços
de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos
casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMSGGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
Normas internacionais ISSO
ABNT NBR ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos – Diretrizes
ABNT NBR ISO 45001:2018 – Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional
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