
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO

Venda Nova do Imigrante, 09 de setembro de 2021.

PLANO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS DA BANDA MUNICIPAL EMILIANO
PEDRINO LORENÇÃO.

A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato de Venda Nova do Imigrante,
apresenta o Plano de retorno às aulas presenciais da Banda Municipal Emiliano
Pedrino Lorenção, em regime reduzido, semanal, no contexto da pandemia da
Covid-19, para fins de prevenção e controle da transmissão do novo Coronavírus,
enquanto perdurar o estado de calamidade no Município.

As aulas oferecidas envolvem: crianças, adolescentes, jovens e adultos, em dias e
horários diferenciados, sendo envolvidos ao todo, na sede, entre 50 a 100 (cinquenta
a  cem) alunos. Contudo, serão atendidos de forma reduzida conforme protocolos.

Para iniciarmos progressivamente as atividades nas oficinas presenciais, serão
seguidas as medidas, aprovações e orientações da Secretaria Municipal de Saúde de
nosso município, os protocolos sanitários vigentes publicados pelo Governo do Estado
do Espírito Santo e os Protocolos de Segurança Sanitária para a Prática Musical em
ambiente público em tempos de pandemia de Covid-19, concebido pelo Fórum
Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto.

COM BASE NAS RECOMENDAÇÕES SERÃO TOMADAS AS SEGUINTES
MEDIDAS:

- O Retorno das atividades será opcional para todos os alunos;

- A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato irá preparar um termo
de responsabilidade que será assinado pelos alunos e pelos  pais e/ou responsáveis;

- Para o retorno do aluno é obrigatório apresentar o Termo de Responsabilidade
assinado pelos pais e/ou responsável, ou pelos alunos maiores de idade;

- As famílias serão informadas das regras estabelecidas através de reunião, por
escrito ou por mensagem;
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- As atividades presenciais funcionarão de forma reduzida com turmas e horários
distintos, e mantendo o distanciamento entre os alunos;

- As aulas terão duração de 120 minutos com intervalo de 10 minutos;

- As aulas/oficinas de instrumento de sopro irão acontecer em espaço amplo
mantendo distanciamento mínimo de 2 metros, em todas as direções, entre os
alunos.

- As aulas acontecerão três vezes por semana, a partir das 18h30min, da
seguinte forma:

Terça-feira: Sopro - iniciação teórica e prática
Quarta-feira: Percussão - iniciação teórica e prática
Quinta-feira: Ensaio Geral

- A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato fará o monitoramento
de cada aluno em sua chegada;

- O uso de máscara é obrigatório a todo momento durante todas as oficinas
oferecidas;

- Os alunos de sopro apenas poderão retirar a máscara para execução da
atividade quando solicitado pelo professor;

- A Secretaria, disponibilizará álcool em gel e líquido 70% para higienização do
espaço, equipamentos e instrumentos musicais e das mãos;

- O professor deverá estar de máscara durante todo o período da aula, e fica
vetado o contato físico dos mesmos com os alunos, respeitando o distanciamento.

- As aulas serão divididas em teóricas e práticas e ministradas na Sala da Banda e
em outros espaços do Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi, como o
auditório superior e a galeria inferior;

- As aulas de reforço individual, devem ser pré-agendadas e serão realizadas, às
terças, quartas e quintas, das 08h às 10 horas e das 13h30 às 15 horas.

PARA OS ALUNOS DA BANDA  MUNICIPAL  EMILIANO PEDRINO LORENÇÃO:

- O instrumento deve ser higienizado pelo aluno antes e após cada ensaio/aula
em ambiente separado e com materiais descartáveis de uso pessoal;
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- Todo material utilizado pelo aluno como pastas, canetas, estantes e demais
objetos de uso didático, serão de uso individual e deverão ser higienizados antes e
depois das atividades musicais;

- As partituras são de uso individual, de responsabilidade de cada aluno;

- Não será permitido o revezamento ou compartilhamento de nenhum material,
instrumentos ou objetos pelos alunos;

- Cada aluno deverá portar uma garrafinha de água de uso individual e toalha de
rosto.

CARLA CALIMAN TERRA
Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato
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