
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. 

ANEXO I 

 PLANO PEDAGÓGICO DE RETOMADA DO ENSINO PRESENCIAL/HÍBRIDO 
Educação Infantil e Ensino Fundamental 2021 
 

1. Organização 
I. Os alunos do grupo de risco, (ou suas famílias) que não se sintam confortáveis e seguros para 
realizarem as atividade educacionais presenciais na unidade escolar, receberão da Instituição 
de Ensino o ensino remoto.  
 

  II. Na volta as aulas, os pais terão que assinar um termo de compromisso autorizando  o retorno 
do filho ou se não optar, também terá que assinar não autorizando.  
 
III. As estratégias devem considerar os marcos legais 1.Lei nº 9.394, de 1996 – Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional; 

 
IV. Organizar o planejamento pedagógico em conformidade com aos seus níveis de 
necessidade para as atividades educacionais a serem desenvolvidas de forma presencial, 
híbrido e remotamente; 

 
V. Organizar o plano pedagógico para que as atividades que demandem interação física, 
ocorram sem o contato entre os alunos e preferencialmente sem compartilhamento de 
materiais; 

 
  VI. O professor terá suas aulas de Hora atividade normalmente, sendo que deverá usá-las para             
preparação das mesmas, tanto presencial, quanto remotamente, terá um dia na semana além 
de uma aula por período para contabilizar a carga horária da hora atividade; 
 
VII As turmas do Pré II ao 5º ano no retorno das aulas presenciais farão uma avaliação 
diagnóstica para verificar os conteúdos e as habilidades que precisam ser retomadas; 

 
 
  VIII. No momento estamos passando por instabilidades, situações em que poderão mudar a 
qualquer      momento o que se está planejando, mas, se faz necessário um planejamento para 
se ter orientação de como presseguir. 
 

EMFC 

1. Plano A 

Plano contemplando as turmas de Mat I ao 5º ano 
Na retomada das aulas presenciais, as turmas voltam normalmente respeitando as regras 

de distanciamento social e cumprindo todas as medidas de prevenção ao contágio pelo 
CORONAVÍRUS. 

No formato Híbrido, os alunos virão para a escola por escalas, seguindo a divisão do 
número de alunos por turma em 50%, onde a professora fará o atendimento intercalando 
semanalmente os grupos e respeitando as regras de distanciamento social e cumprindo todas 
as medidas de prevenção ao contágio pelo CORONAVÍRUS. 

      Cada turma será dividida em grupo e seguirá um cronograma semanalmente, quando o 
grupo 1 estiver em aula presencial o grupo 2 estará em aula remota. 

2. Plano B 
No plano B, os alunos receberão aula remota via whatsApp, google meet e atividades 

impressas para aqueles que não têm acesso a Internet. 



 

Exemplo de aula escalonada no Ensino Híbrido, divida em 2 grupos semanalmente:  

Grupo 1 

Grupo 2 

 
Aulas 

 
SEGUNDA-FEIRA 

 
TERÇA-FEIRA 

 
QUARTA-FEIRA 

 
QUINTA-FEIRA 

 
SEXTA-FEIRA 

Grupo 1      

Grupo 2      

 

EMME 

1. Plano A 

Plano contemplando as turmas de 1º ao 5º ano 
Na retomada das aulas presenciais, as turmas voltam normalmente respeitando as regras 

de distanciamento social e cumprindo todas as medidas de prevenção ao contágio pelo 
CORONAVÍRUS. 

No formato Híbrido, os alunos virão para a escola por escalas, seguindo a divisão do 
número de alunos por turma em 50%, onde a professora fará o atendimento intercalando 
semanalmente os grupos e respeitando as regras de distanciamento social e cumprindo todas 
as medidas de prevenção ao contágio pelo CORONAVÍRUS. 

      Cada turma será dividida em grupo e seguirá um cronograma semanalmente, quando o 
grupo 1 estiver em aula presencial o grupo 2 estará em aula remota. 

2. Plano B 
No plano B, os alunos receberão aula remota via whatsApp, google meet e atividades impressas 
para aqueles que não têm acesso a Internet. 

 

Exemplo de aula escalonada no Ensino Híbrido, divida em 2 grupos semanalmente:  

Grupo 1 

Grupo 2 

 
Aulas 

 
SEGUNDA-FEIRA 

 
TERÇA-FEIRA 

 
QUARTA-FEIRA 

 
QUINTA-FEIRA 

 
SEXTA-FEIRA 

Grupo 1      

Grupo 2      

 

EMCI 

1. Plano A 

Plano contemplando as turmas de Pré I ao 5º ano 

Na retomada das aulas presenciais, as turmas voltam normalmente respeitando as regras 
de distanciamento social e cumprindo todas as medidas de prevenção ao contágio pelo 
CORONAVÍRUS. 

No formato Híbrido, os alunos virão para a escola por escalas, seguindo a divisão do 
número de alunos por turma em 50%, onde a professora fará o atendimento intercalando 
semanalmente os grupos e respeitando as regras de distanciamento social e cumprindo todas 
as medidas de prevenção ao contágio pelo CORONAVÍRUS. 

      Cada turma será dividida em grupo e seguirá um cronograma semanalmente, quando o 
grupo 1 estiver em aula presencial o grupo 2 estará em aula remota. 
     As turmas da Classe Especial e Recurso, voltam no presencial por terem um número menor 
que 07 alunos. 



 
2. Plano B 

No plano B, os alunos receberão aula remota via whatsApp, google meet e atividades impressas 
para aqueles que não têm acesso a Internet. 

 

Exemplo de aula escalonada no Ensino Híbrido, divida em 2 grupos semanalmente:  

Grupo 1 

Grupo 2 

 
Aulas 

 
SEGUNDA-FEIRA 

 
TERÇA-FEIRA 

 
QUARTA-FEIRA 

 
QUINTA-FEIRA 

 
SEXTA-FEIRA 

Grupo 1      

Grupo 2      

 

CMEI 

1. Plano A 
Contemplando as turmas de Berçário ao Maternal III 

 
Na retomada das aulas presenciais, as turmas voltam normalmente respeitando as regras 

de distanciamento social e cumprindo todas as medidas de prevenção ao contágio pelo 
CORONAVÍRUS. 

 

2. Plano B 
     No plano B, os alunos receberão aula remota via whatsApp, google meet e atividades 
impressas para aqueles que não têm acesso a Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo de compromisso 



 
 

 Termo de compromisso com protocolo de 
segurança da COVID 19 
Eu____________________________________________________ 
portador (a)  do CPF número:______________responsável pelo(a)  aluno(a) 
_______________________________________________ 
Turno, _____________                               Ano __________                                                              
da Instituição de Ensino,___________________________________ 
 
 
DECLARO que estou ciente dos itens abaixo de segurança necessário 
durante a pandemia do Covid 19. 
 
- O aluno(a) matriculado nesta unidade escolar não apresentou, nas últimas 24 
( vinte e quatro) horas nenhum dos sintomas de contaminação, como febre, 
tosse ou que teve diagnóstico de infecção pela Covid 19; 
 
- Caso o aluno seja contaminado com o Covid 19, todos os membros da 
família deverão ficar em isolamento; 
 
- Entrarei em contato com a unidade escolar caso o aluno apresente quaisquer 
sintomas causados pela Covid 19; 
 
- Estou ciente do horário pré- estabelecido para a entrada e saída do aluno(a);  
 
- Cumprirei todas as exigências de segurança estabelecidas pela instituição de 
ensino. 
 
- AUTORIZO VOLTA DO MEU FILHO(A)  
 
SIM   (  ) 
NÃO  (  ) 
   
                DATA: ___\___|___ 
 
 
----------------------------------------------- 
ASSINATURA DO RESPÓSAVEL  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


