
 

 

Boletim do Conselho de Escola  
EMEF Des. Amorim Lima  
Outubro de 2020 
 

 

O objetivo deste boletim é informar a comunidade escolar sobre os trabalhos do 

Conselho de Escola e dar publicidade aos encaminhamentos da reunião ordinária 

realizada em 2 de Outubro de 2020. Participaram desta reunião online 81 pessoas. 

 

1. TESTAGEM SOROLÓGICA PARA COVID-19 
 
No dia 1 de Outubro de 2020 nossa escola recebeu da PMSP comunicado que haverá 

testagem sorológica para COVID-19 para funcionários e estudantes dos 3º e 9º anos 

na escola. A coleta do exame será na EMEF Des. Amorim Lima . A UBS da região e 

profissionais da saúde ficarão responsáveis pelo posto e coleta dos exames de 

sangue. Informações sobre o prazo para entrega de resultados será informada 

posteriormente e/ou na data da coleta.  

A testagem para COVID-19 não é obrigatória, um adulto responsável pelo estudante 

deverá assinar um termo de permissão de coleta de exame de sangue e permanecer 

com o estudante durante a coleta. 

O período da coleta será entre 6 à 8 de Outubro de 2020. 

Necessário trazer documento oficial com foto.  

A secretaria irá entrar em contato e agendar horário, via telefone, com os familiares e 

funcionários a partir de 2 de Outubro de 2020. Devido ao curto prazo, divulgamos a 

organização da ação a seguir. Funcionários e familiares, verifiquem abaixo o dia e 

horário organizados para a ação. 

 

Segunda feira, 5 de Outubro de 2020 
Funcionários da escola  

 

Terça-feira, 6 de Outubro de 2020  - 9º ano 
13h30 às 14h - Profa. Luciana Carvalho e Prof. Èliton (22 estudantes); 

14h às 14h30 - Profa. Lilian Ianishi e Profa. Maria Silvia (23 estudantes); 

14h30 às 15h - Profa. Amanda e Prof. Nilo (20 estudantes); 

15h às 15h30 - Prof. Wesley e Profa. Eliete (22 estudantes); 



15h30 às 16h - Repescagem para o 9º ano. 
 
Quinta-feira, 8 de Outubro de 2020 - 3º ano 

9h00 às 9h30 - Profa. Luciana Caparro (10 estudantes); 

9h30 às 10h - Prof. Rodrigo (13 estudantes); 

10h às 10h30 - Prof. Rafael (14 estudantes); 

10h30 às 12h - Profa. Suely (22 estudantes); 

13h30 às 14h - Profa. Juliana (4 estudantes); 

14h às 14h30 - Profa. Érica (17 estudantes); 

14h30 - 16h - Repescagem para 3º ano. 

 
 
2. PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DE ESCOLA 
 
 

● Foi decidido em reunião de Conselho de Escola que a comunicação oficial do 

Conselho deixará de ser via WhatsApp e será enviada via e-mail: 

conselhodaescola@amorimlima.org.br; 
 

● A pauta para o Conselho de Escola é fruto das sugestões dos Conselheiros de 

escola via formulário e nas reuniões de Conselhos e também nas assembleias 

de pais. 

 

● O representante do nosso conselho no CRECE (Conselho de Representantes 

de Conselho de Escola) está o Presidente de Conselho de Escola Amaury 

Teixeira. 

 

 
3. PROTOCOLOS DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 
 
Conversamos sobre o retorno às aulas e a preparação necessária para este retorno.  

Foi apresentado uma listagem de materiais, EPI’s e comunicação que a escola 

planeja comprar como preparativo ao retorno das aulas presenciais. A palestra da 

Dra. Juliana Salles, ocorrida em 1 de Outubro de 2020, nos fez perceber a 

necessidade de montarmos um comitê de crise com intuito de estudar protocolos de 

retorno oficiais para que a partir destes estudos possamos preparar a escola para o 

retorno.  

 
● Lives sobre Pandemia e Volta às aulas 

mailto:conselhodaescola@amorimlima.org.br


 
Apresentado o ciclo de lives que a escola organizou sobre a pandemia e a volta às 

aulas. A 1ª live com a Dra Juliana Salles - médica infectologista e diretora SIMESP - 

foi sobre a VOLTA ÀS AULAS E A PANDEMIA no dia 1 de Outubro de 2020. Foi 

muito instrutiva.  

 

Próxima live confirmada: 

O FUTURO PRÓXIMO DA PANDEMIA Com o Prof. Gonzalo Vecina Neto - médico 

sanitarista e professor da FSP-USP no dia 7 de Outubro de 2020 às 19h30. 

 

Lives à confirmar: 

Saúde Mental na pandemia com psicólogos do  Lacanianos.  

 

Programe-se para participar. Acesse com o email institucional próprio ou do 

estudante. Link de acesso das lives: meet.google.com/apj-hipn-oce 

 

 
● Apoio solidário  

 
Criamos um canal de comunicação específico para as necessidades das famílias de 

nossa comunidade nesse período da pandemia: 

apoiosolidario@amorimlima.org.br  
 
Além do e-mail, as famílias podem entrar em contato com a secretaria da escola, 

pelos telefones 3726-1119 e 3726-8049, que está com plantões todos os dias da 

semana. 

 
● Atendimento virtual psicológico 

Criamos em nosso ambiente virtual, uma Sala de Conversa, onde um grupo de 

psicanalistas pertencente ao Fórum Lacaniano, que já vinha fazendo um trabalho 

presencial na escola, está com horários disponíveis para um atendimento virtual para 

nossa comunidade. Você pode agendar uma conversa pelo e-mail: 

lacanianos@amorimlima.org.br 
 
 
4. Google Sala de Aula: Salas virtuais 
 
Foi apresentado como as tutorias são organizadas no Google Sala de Aula. Cada sala 
de tutoria possui: roteiro de pesquisa; livros digitalizados e são monitoradas pelos 
tutores e gestão. 
 



 
 
Data da próxima reunião de Conselho de Escola 

6 de Novembro de 2020, sexta feira, às 19h; 

4 de Dezembro de 2020, sexta feira, às 19h. 

 

 

Programe-se para participar. Acesse com o email institucional próprio ou do 

estudante. Link de acesso: meet.google.com/qeu-ekwa-ujg  

 

 

 

 

Participe! 

 

http://meet.google.com/qeu-ekwa-ujg%C2%A0

