




Cenário 1: Aprendizado a Distância
Os alunos continuam com a combinação de ensino
à distância síncrono (ao vivo) e assíncrono
(plataforma Google Classroom). Com adaptações
regulares a fim de garantir que recebam
experiências de aprendizagem equilibradas e
academicamente desafiadoras.

Cenário 2: Aprendizado Híbrido
Parte da experiência de aprendizado é on-line, e
parte da experiência é no campus. Os alunos são
divididos em subgrupos e frequentam o campus
em semanas alternadas.

Cenário 3: Aprendizado Presencial
Os alunos voltam ao campus em tempo integral.
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A Escola Affinity Arts é capaz de implementar
modificações físicas no campus e medidas
sanitárias e de higiene de acordo com instruções
oficiais dos órgãos competentes.

Critérios para Reabertura:
• Decreto oficial que permita a reabertura das

escolas.
• Capacidade da Escola de atender a todos os

requisitos de segurança e saúde.
• Aprovação do Conselho da Escola.

A família do(a) aluno(a) avaliou possíveis riscos e
determinou que se sente à vontade para que seu
(sua) filho(a) volte ao campus.

As medidas de distanciamento social ainda estão
em vigor e o número de confirmações (de alunos
que voltarão ao campus) é superior à capacidade
de cumprimento das normas de segurança.
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SIM

SIM



“Quando ocorrem interrupções, geralmente falamos em

restaurar um senso de normalidade para as crianças. No

entanto, mesmo crianças pequenas entendem que não há nada

normal em nossa situação global atual... Para prosperar diante

das atuais e prováveis interrupções escolares de longo prazo, as

crianças precisam entender o pensamento por trás do

fechamento da escola, incluindo a ciência de Covid-19, os

motivos do distanciamento social e os papéis que eles podem

desempenhar para impedir sua propagação.”

“As crianças precisam de ferramentas para examinar

criticamente situações desafiadoras. As crianças precisam de

relacionamentos de pertencimento e sentido de propósito. As

crianças precisam de previsibilidade para se sentirem seguras e

planejarem o futuro.”

Sarah Dryden-Peterson, Harvard Graduate School of 

Education

“Neste momento, além de conectar, precisamos sintonizar,

ressoar e aprender com os outros. Além disso, também estamos

preparados para precisar que outras pessoas nos tratem com

cuidado e compaixão.”

Cozolino, L.

Especialmente durante este período, nosso foco principal será no desenvolvimento

socioemocional dos alunos. Nosso objetivo primário é garantir que eles se adaptem

às novas rotinas no retorno às aulas presenciais, antes de focar no acadêmico.

• Exames diagnósticos possuem um papel ainda mais importante que o habitual,

pois fornecem, aos professores, informações para adaptar o currículo, se

necessário.

• Currículo – continuaremos a utilizar o mesmo currículo, metodologias e

abordagens.

• Avaliações - continuaremos a utilizar as Avaliações Globais de Desenvolvimento

(Rubricas).



Aprendizado Presencial – Campus Aberto

Aprender em uma escola física é o que estamos acostumados. Isso 
acontece quando todos os alunos e professores estão no campus.

Aprendizado Híbrido – Campus  Parcialmente Aberto

Aprendizado Híbrido é o que acontece quando parte da 
experiência da escola é on-line e parte da experiência é no 

campus.

Aprendizado a Distância – Campus  Fechado

O Aprendizado a Distância é 100% digital. O ensino é ministrado 
por meios digitais, com plataformas de aprendizado, vídeos, 

documentos compartilhados e outros.

Assíncrona

• Um método que usa recursos on-line para facilitar o aprendizado.

• Pode ser completado por meio de cursos on-line, e-mails, blogue, vídeos

pré-gravados ou webinars, e discussões on-line.

• Horas de estudo flexíveis.

• Os alunos finalizam seu trabalho no próprio ritmo.

• Os alunos recebem feedback após enviarem os trabalhos e

normalmente em forma escrita.

• Oportunidade para pesquisar respostas.

Síncrona

• O aluno e os professores estão on-line em todo o tempo.

• Pode ser feito on-line por meio de turmas virtuais, sessões ao vivo,

conversas e webinars.

• Trabalho com um grupo específico em horários específicos.

• Os alunos recebem feedback instantâneo.

• Discussão em tempo real e colaboração.



Um dia escolar escalonado (se necessário). Esteja

preparado para horários diferentes de entrada e

saída.

Acesso controlado ao campus (por exemplo,

triagem de saúde e aferição de temperatura).

Implementação de novos protocolos de limpeza,

higienização e higiene.

Uso de máscaras durante as aulas, em escritórios

e em espaços públicos.

Comunicação e aplicação de medidas de

distanciamento social.

Modificação de programas e eventos para cumprir

as medidas de distanciamento social.

Uso contínuo de plataformas online em conjunto

com instruções no campus.

A pandemia do Coronavírus trouxe muitos desafios e preocupações para a nossa sociedade, no

Brasil e em todo o mundo. O combate a esse vírus envolve distanciamento social, higiene pessoal, a

cessação de conglomerações, limpeza e desinfecção frequentes. Com base nesses princípios,

estabelecemos uma equipe de força-tarefa (com a consultoria de um médico infectologista) que

trabalha diligentemente para desenvolver estratégias flexíveis e transparentes que priorize a saúde

e a segurança de nossos alunos e da comunidade escolar.

Medidas preventivas servem como guia no planejamento. As decisões do governo afetarão essas

medidas exatas que a Escola seguirá. Serão cumpridas todas as diretrizes do Ministério da Saúde,

do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Medidas e diretrizes preventivas adicionais serão fornecidas especificamente para estudantes, pais

e funcionários no final deste panfleto. Cada membro de nossa comunidade escolar tem um papel

importante para garantir sua saúde e segurança e a dos demais.

Veja ao lado, o sumário das medidas preventivas que a Escola Affinity Arts implementou para

assegurar a saúde e segurança da nossa comunidade escolar.

Vacinação da Equipe Escolar (assim que liberada

pelos órgãos competentes)



Antes de vir para a Escola, certifique-se de que seu filho está se sentindo bem.

Lembre-se de colocar na lancheira/mochila apenas o necessário para o dia.

• Para entrar e durante o tempo que estiverem no campus, todos devem usar

máscara.

• Antes de vir para o campus, os alunos devem se certificar de que possuem três

máscaras adicionais limpas para aquele dia. Caso contrário, não poderão

adentrar o campus e serão encaminhados para casa.

• Com base nas recomendações dos órgãos de Saúde, as máscaras devem ser

trocadas a cada três horas, ou sempre que ficarem úmidas.

• Os alunos devem trazer dois sacos ziploc (um para guardar mascaras limpas e

outro para guardar mascaras usadas, ambos identificados).

• Máscaras devem ser feitas de tecido, dupla face, que facilitem a respiração e no

tamanho adequado para o aluno.

• Os alunos devem usar uniforme escolar e sapatos fechados.

• As mãos deverão ser higienizadas sempre antes de entrar na sala de aula e de

sair dela.

• Todas as lancheiras/mochilas devem ser laváveis e resistentes ao álcool em

spray, porque serão higienizadas todos os dias. A Escola recomenda que os

alunos tragam seus pertences em uma sacola plástica.

A Escola ampliou o estoque de álcool 70º (gel e líquido), desinfetante, material de

limpeza e equipamentos de proteção individual (máscaras, escudos faciais e luvas).

A Escola Affinity Arts prioriza o aprendizado do aluno das seguintes formas:



Pais e responsáveis devem estacionar o carro e caminhar até a entrada da Escola. As

marcações estão pintadas no piso para lembrar a todos o respeito ao distanciamento

social.

Neste momento, o acesso de pais ao campus é restrito. O aluno deverá ser entregue ao

professor/assistente responsável que estará aguardando na entrada da escola.

• A Escola adquiriu termômetros digitais infravermelho que serão utilizados para

aferição de temperatura das pessoas que entrarem no campus. No caso de ser

registrada temperatura igual ou superior a 37,8ºC, seu acesso será impedido e

orientado a procurar o sistema de saúde.

• Os horários de início e término das aulas serão escalonados para evitar aglomeração

na portaria.

• Profissionais escalados da Escola garantirão que os processos de distanciamento

social e higienização sejam seguidos durante a entrada e saída.

• Os pais e visitantes terão acesso apenas à recepção da escola (com horário

previamente agendado). O acesso aos demais ambientes da Escola será restrito para

garantir a segurança dos alunos.

• Os procedimentos de entrada e saída dos estudantes funcionarão em um sistema de

espera. Serão observados o distanciamento social e o cumprimento dos protocolos de

segurança e higienização. Professores e/ou Assistentes de cada turma estarão na

entrada da escola para receber seus alunos.

• Dispensers de álcool em gel e Tapete Sanitizante foram colocados na entrada da

escola. Todos devem usá-los para higienização das mãos, pertences pessoais e solas

de calçados.

Banheiros

• Placas informativas e atrativas foram instaladas para incentivar os cuidados de

higiene pessoal.

• Apenas duas pessoas podem estar no banheiro ao mesmo tempo (uma criança

acompanhada de um adulto).

• Os banheiros são áreas de risco para transmissão, portanto a higiene pessoal é mais

importante do que nunca. Todos devem lavar bem as mãos por vinte segundos

depois de usar o banheiro e secá-las adequadamente.

Limpeza e Desinfecção

• A Escola contratou uma equipe especializada que faz a sanitização de todos os

ambientes.

• A equipe de limpeza já atuante da Escola, foi treinada e está seguindo parâmetros

rígidos de limpeza para garantir que salas, banheiros e áreas comuns sejam limpas

frequentemente.

• Dispensers de álcool com pedal foram instalados em todas as salas de aula e áreas

comuns.

• Todas as torneiras foram alteradas para os modelos com timer para atender aos

protocolos recomendados para lavagem das mãos.



Entendemos que, para a maioria dos alunos, é desafiador evitar abraçar

seus professores e amigos. A Escola fará campanhas e atividades contínuas

de conscientização sobre a importância da higiene pessoal, etiqueta

respiratória, uso adequado de máscaras, lavagem das mãos e

distanciamento social.

• A Escola teve suas instalações modificadas desde a Reabertura do

Campus em setembro de 2020, com aberturas de paredes, janelas e

portas para garantir circulação constante de ar em todos os ambientes.

• Salas de aula, corredores e demais áreas da Escola possuem marcações

no chão para lembrar continuamente os alunos do espaço mínimo que

eles devem manter entre si.

• Para o rodízio de ambientes, utilizaremos uma fila de bambolês (de

material PVC para facilitar a higienização), onde cada criança será

encorajada a segurar o seu, a fim de garantir o distanciamento durante a

passagem de uma sala à outra.

• A grade horária recebeu uma nova configuração para diminuir a

circulação entre os ambientes. As turmas permanecerão um período

maior em cada ambiente.



• A Escola adquiriu protetores de mesas (divisórias/cubículos de acrílico) e

desenvolveu uma nova configuração de cada sala, onde as turmas serão

subdivididas em pequenos grupos para garantir a segurança dos alunos.

de Alimentação

de Infecção

• Durante a pandemia, a Escola continuará mais rigorosa no cumprimento

de seu Regimento. Todos os alunos e funcionários que apresentarem

qualquer sintoma respiratório serão enviados para casa. Os alunos que

apresentarem os sintomas ao longo do dia escolar serão isolados até que

um membro da família os leve para casa. Será imprescindível a

autorização (por escrito) de um médico para retorno à atividades

escolares, conforme formulário anexo.

• Os casos confirmados de infecção por COVID-19 entre estudantes e

funcionários serão relatados às autoridades de saúde e à turma

pertencente da comunidade escolar. Se um aluno, funcionário ou

membro da comunidade estiver infectado, a Escola seguirá as diretrizes

das autoridades de saúde para minimizar a possibilidade de disseminação

do vírus.

• A Escola seguirá as diretrizes do governo sobre possíveis futuros

cancelamentos de aulas presenciais e continuará com o ensino a

distância, se esses momentos ocorrerem.

https://drive.google.com/file/d/1esX87a8t2lg9aPcnBquyq9OKnXNJeAMp/view?usp=sharing


Protocolos de Quarentena/Isolamento/Testagem

Famílias, estudantes, funcionários e membros da equipe da Escola

Affinity Arts estão legalmente obrigados a notificar a Escola se

apresentarem sintomas compatíveis, ou forem diagnosticados com

COVID-19, ou se forem contato de uma pessoa diagnosticada com

essa infecção.

Se um caso de COVID-19 for confirmado em qualquer membro da

comunidade escolar, todas as pessoas que tiveram contato físico

próximo (até 1,5 m) com a pessoa infectada, por mais de 15 minutos

sem equipamento de proteção individual, deverão se manter em

quarentena domiciliar pelo período de 10 a 14 dias. O grupo de

estudantes de que faz parte a pessoa diagnosticada com COVID-19

será monitorado para identificar qualquer membro que venha

apresentar sintomas. A temperatura deste grupo será monitorada três

vezes por dia, enquanto estiverem na Escola, pelas 2 (duas) semanas

subsequentes.

Qualquer pessoa com resultado positivo para COVID-19 deve ficar em

isolamento domiciliar (de acordo com o documento da Sociedade de

Pediatria). Qualquer pessoa que tenha tido contato próximo (menos
de 1,5 m) com alguém que testou positivo para COVID-19 (por
exemplo, um membro da família), por mais de 15 minutos sem

equipamento de proteção individual, deve se colocar em quarentena

por 14 dias a partir da última data em que teve contato com essa

pessoa.

https://drive.google.com/file/d/1-kJnUN_w0WxSONl1W0EjIAblHLA2uWHI/view?usp=sharing


Aluno, funcionário ou membro do corpo docente que tenha sido testado positivo para
COVID-19 devem seguir as orientações abaixo.

1. Os pais e/ou responsáveis do/pelo aluno devem entrar em contato com a Secretaria
para alertar a Escola sobre o diagnóstico positivo, a fim de que o rastreamento de
possíveis contatos possa ser iniciado. A Secretaria informará a equipe responsável
pelo monitoramento.

2. O docente, ou membro da equipe, entrará em contato com o departamento de
Recursos Humanos para que a Escola possa iniciar o rastreamento de possíveis
contatos e informar a alunos, professores e funcionários de quem a pessoa doente
esteve próxima.

3. A pessoa que testou positivo para COVID-19 permanecerá em isolamento por 14
dias (o tempo de isolamento inicia a partir da data em que os sintomas
começaram).

Qualquer pessoa que tenha testado positivo para COVID-19 só poderá retornar ao
campus depois que apresentar evidência clínica e laboratorial de que não apresenta
risco para a comunidade escolar, mediante documentação de seu médico e
preenchimento de formulário específico à Secretaria da Escola. Será aceita como
evidência laboratorial aquela preconizada pelo Ministério da Saúde.

Definições

• Ficar em quarentena significa restringir atividades ou separar pessoas que não

estão doentes, mas podem ter sido expostas à COVID-19. O objetivo é prevenir a

propagação da doença no momento em que desenvolvem os sintomas.

• Ficar em isolamento significa separar pessoas que estão com sintomas de

COVID-19 e podem provocar propagação da doença.

• Distanciamento físico significa estar fisicamente separado. A OMS recomenda

manter pelo menos 1 metro de distância das demais pessoas. Esta é uma

medida geral que todos devem assumir, mesmo que estejam bem e sem

exposição identificada à COVID-19.

https://drive.google.com/file/d/1esX87a8t2lg9aPcnBquyq9OKnXNJeAMp/view?usp=sharing


A Escola procederá imediatamente ao rastreamento de contatos e notificará os

membros do grupo do(a) aluno(a) e quaisquer professores e funcionários com

quem ele(a) teve contato. Caso esse contato tenha sido desprotegido e por mais

de 15 minutos, esses indivíduos deverão entrar em quarentena pelo período de

10 a 14 dias.

A pessoa que apresentar sintomas durante a quarentena deverá fazer um teste

RT-PCR para COVID-19, preferencialmente no prazo de três a sete dias do início

dos sintomas.

Antes de retornar ao campus, após a quarentena, ou isolamento, os membros do

grupo, professores e membros da equipe devem enviar documentação de seu

médico, afirmando que podem retornar às atividades regulares da Escola sem

risco para os demais (conforme formulário específico de avaliação médica em

anexo).

Membros da Família

No caso de membro da família do(a) aluno(a), funcionário(a) ou membro da

equipe ser diagnosticado com COVID-19, este estudante, funcionário(a) ou

membro da equipe deverá retornar à Escola apenas:

• após a quarentena de 14 dias, contados a partir do último dia em que teve

contato com o membro da família; e

• se não estiver apresentando sintomas relacionados à COVID-19; e

• enviar documentação de seu médico, afirmando que pode retomar as

atividades regulares da Escola sem risco para os demais (conforme formulário

específico de avaliação médica).

https://drive.google.com/file/d/1esX87a8t2lg9aPcnBquyq9OKnXNJeAMp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1esX87a8t2lg9aPcnBquyq9OKnXNJeAMp/view?usp=sharing



