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CRONOGRAMA/ORIENTAÇÕES PARA A RETOMADA DO ENSINO PRESENCIAL 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POTIM/SP 

 
 

1. Planejamento Pedagógico nas Unidades Escolares: De 24 a 31 de janeiro: 
 

 Educação Infantil, PEB I e PEB II = Das 07h30 às 11h00 – período da manhã 

         Das 13h30 às 17h00 – período da tarde 

         Das 18h00 às 20h30 – período da noite 

Observação: O professor trabalha no decorrer do ano e tem direito a férias. O recesso cabe ao empregador, 

pois havendo planejamento e/ou replanejamento é convocação, assim como HTPC formativo e sábado 

letivo é dever do professor cumprir os dias e horários estipulados vedando assim, falta abonada. Caso o 

professor apresente acúmulo de cargo, o mesmo deverá conversar com o chefe imediato e apresentar um 

documento de outra unidade escolar comprovando o não comparecimento na Unidade Escolar para 

justificar a ausência. 

2. 31 de janeiro – “Dia da Família na Escola” 

Observação 01: Para acolhida dos pais neste dia, o horário reuniões e de atendimento ficará a critério do 

diretor, pois neste dia, o intuito maior é que os pais compareçam e se conscientizem e sobre a importância 

dos protocolos sanitários, de segurança, a importância da vacina, o comprovante da carteira de vacinação, 

a emissão do CPF. 

Apresentação da Equipe Escolar, do Regimento Interno, lista de presença, a localização das salas, o 

professor da turma,   e elaborem com eles o código de conduta, as regras da escola, como uniforme, uso 

de celular, boné, atraso na entrada etc. Que a escola esteja preparada neste dia e toda equipe escolar em 

harmonia. Tudo registrado em ata; 

Observação 02: Diretores, observem que no calendário homologado consta que dia 10 de fevereiro (quinta-

feira) será o Conselho de Escola, verifiquem a vigência de sua APM e aproveitem a presença dos pais para 

convidá-los a compô-la, direcionando pais parceiros e os convoquem para reunião na data estipulada no 

calendário que terá a presença do Supervisor; 

3. Retomada das aulas: 

Observações:  

 Equipe gestora, professores e funcionários cumprirão o horário regularmente; 

 Berçários - de 19/01 a 28/01 - horário especial, das 08h às 10h; 
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 Berçários - de 01/02 a 04/02 - horário especial, das 08h às 12h; 

 Berçários - a partir de 07  de fevereiro, horário normal, das 07h30 às 16h30; 

 

 Maternal - de 19/01 a 04/2 - horário especial, das 08h00 às 10h00; 

 Maternal - de 07 a 11/2 - horário especial, das 07h30 às 11h30; 

 Maternal -  a partir de 14  de fevereiro, horário normal, das 07h30 às 16h30; 

 

 Educação Infantil I e II – de 01 a 04/2 - horário especial, das 07h30 às 10h00 no período da 

manhã e, das 13h30 às 16h00 período da tarde; 

 Educação Infantil I e II – a  partir de 14/02 horário normal – Manhã das 07h30 às 11h30; 

                                                                                                                                      Tarde das 13h às 17h30 
 

 Turmas de 1º, 2º, 6º e 7º anos – de 01 a 04/2 - horário especial, das 07h30 às 10h00 no 

período da manhã e, das 13h30 às 16h00 período da tarde; 

 Demais turmas: 3º, 4º, 5º, 8º e 9º anos – de 03 a 04/2 - horário especial, das 07h30 às 10h00 

no período da manhã e, das 13h30 às 16h00 período da tarde; 
 

 Escolas de Período Integral “Lar M. Filippo” – de 01 a 04/2 - horário especial, das 08h00 às 

10h30 

                           de 07 a 25/2 - horário especial, das 7h30 às 12h 

a  partir de 03/03 horário normal – das 07h30 às 16h30; 
 

 1º ao 5º anos – dia 07/02 – horário normal: Manhã das 7h às 11:30h /Tarde das 13 às 17:30h 
 

 6º ao 9º anos a partir do dia 07/02 – horário normal: : Manhã das 7h às 11:30h /Tarde das 

13 às 17:30h 
 

2ª e 4ª feiras – 6ª aulas – Manhã – 7h às 12h20  /  Tarde: 13 às 18h20 
 

 A EMEF Benedito Lúcio Thomaz – 01 e 02/2 - horário especial, das 07h30 às 10h00 no período 

da manhã e, das 13h30 às 16h00 no período da tarde somente com os alunos dos 1º, 2º, 6º 

e 7º anos. E nos dias 03 e 04 seguindo o mesmo horário anterior somente com as turmas 3º, 

4º, 5º, 8º e 9º anos;  

A partir do dia 07 de fevereiro horário normal. 
 

 EJA – de 01 a 04/2 - horário especial, das 19h00 às 21h15; 

A partir do dia 07/02 - horário normal – Das 19h às 22h 
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 De 07 a 11/2 – Realização das Avaliações Diagnósticas, responsabilidade do Assessor 

Pedagógico para intervenções formativas, elaboração de  plano de metas e ações de acordo 

com as necessidades de aprendizagens dos alunos de cada Unidade Escolar. 

 22 e 23/2 – Realização do SAMP (Sistema de Avaliação do Município de Potim), 

responsabilidades dos gestores da SME, para a implantação de ações voltadas para a 

qualidade de ensino, pautada nos direitos de aprendizagem de todos os alunos da Rede. 

 

 

 

Potim, 25 de janeiro de 2022 

 

 

 

Alexandro Flausino 

Supervisor de Ensino 


