
Dinâmicas aplicadas ao simulado: 

 

Pré evento: 

 

• Como se constitui o SCO? 

• Quem é quem? 

• Estando as vésperas do retorno as atividades presenciais, como foi realizada a comunicação aos pais e 

estudantes, a sociedade como um todo? 

• Foi convocação ou convite? 

• Quantos alunos são esperados nesse primeiro dia? 

• Como será realizada a recepção dos estudantes? 

 

Dia 1: 

O dia está chuvoso e frio, com uma chuva bastante fria. 

 

• Chegada dos servidores, como acontece? 

• Chegada dos docentes, como acontece? 

• Qual o portão de entrada? 

• Qual a ordem de entrada? 

• Um estudante que chegou de van apresenta febre na chegada, qual o procedimento? 

• O pai não foi encontrado e a mãe vai levar mais de 1 hora pra chegar, como acolher esse aluno? 

• Vieram mais crianças que o previsto pra aula (30% a mais, conforme o número de estudantes), qual o 

procedimento? 

• Em uma sala, mais da metade dos alunos que deveriam ter vindo não vieram. O que fazer? Qual 

procedimento? 

• O pessoal da UNIAGRO chegou com os produtos da alimentação escolar e não trouxe EPI. Qual o 

procedimento? 

• Um aluno vai ao WC, como é feito o encaminhamento? 

• Um dos estudantes apresenta sintomas durante a aula. O que fazer com esse estudante? 

• Um professor apresenta os sintomas, quais os procedimentos? 

• Intervalo, como acontece: alimentação (sala ou refeitório), aglomeração nos corredores, 

compartilhamento de alimentos entre os estudantes... 

• Depois do intervalo verifica-se que uma das salas esta inundada por causa da chuva. Aas goteiras não 

foram notadas e agora a sala não pode ser utilizada. Como proceder? 

• A manutenção da sala será só no dia posterior 

• Como vai acontecer a saída das aulas? 

• Como é o horário do almoço dos professores? Dentro ou fora da escola? 

• Como será a higienização das salas? 

• Quantas pessoas? 

• Quanto tempo? 

• Chegada dos estudantes da tarde, como será? 

• Verifica-se depois do intervalo que as carteiras estão desordenadas e muito próximas. Como estão 

demarcados os espaços? 

• Algumas crianças insistem no não uso da mascarra? 

• Como é a saída da tarde? 

• A higienização acontecerá no final do dia ou no início do outro? 

• Haverá reunião para a discussão do que aconteceu nesse dia? 

 

Dia 2 

Dia normal, ensolarado e quente. 

 

• No dia seguinte, como vai se lidar com as equipes de manutenção? 

• Um aluno se machuca durante o intervalo. O que fazer? 

• Um professor surta durante o serviço sobre o uso de máscaras ou outra situação qualquer alegando não 

haver condições de trabalho. Qual o procedimento? 

 

Alterações de protocolos? 

Observações? 


