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Objetivos
1. Retornar às aulas presenciais com segurança cumprindo
as recomendações prescritas no protocolo de prevenção
a Covid.
2. Propiciar condições à comunidade escolar (pais, responsáveis, alunos, professores, funcionários e terceirizados)
para uma atuação em que a responsabilidade de cada
um seja percebida e internalizada como ferramenta de
controle e prevenção da COVID-19.
3. Manter a distância entre as pessoas para reduzir a disseminação da COVID-19, conforme as medidas de segurança estabelecidas na legislação vigente.

Executante
A comunidade escolar, em especial, o aluno.

1. DO DISTANCIAMENTO SOCIAL:
1.1 Diretrizes para o ingresso e à saída do ambiente escolar.
ENTRADA e SAÍDA
Portaria 1 – Ensino Fundamental - 6º ao 8º ano
Horário: 7h às 12h20min.
Portaria 2 – Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano
Horário: 7h30min às 12h.
Portaria 3 – 9º ano EF e Ensino Médio
Horário: 7h10min às 12h30min
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Na Entrada, o aluno deverá respeitar o distanciamento social mínimo de 1,5m entre pessoas (que não convivam na
mesma casa).
As pessoas que pretenderem ingressar no COLÉGIO passarão por verificação de temperatura e de controle de casos
suspeitos, caso apresentem a temperatura igual ou superior a 37.5°C serão orientadas a procurarem um médico
imediatamente. Caso informem ou seja percebido incapacidade física para buscarem ajuda médica, serão encaminhadas à sala de acolhimento.
A entrada, no colégio, estará condicionada ao uso de máscara, à exceção daquelas pessoas que são impedidas do referido uso conforme atestado médico.

•
•
•
•
•
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Higienize suas mãos antes e depois de tocá-la;
Ela deve estar bem adaptada ao rosto;
Troque sua máscara sempre que ela es�ver suja ou úmida;
Ela é de uso individual. Não pode ser compar�lhada.
Não reu�lize máscaras descartáveis.
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As solas dos calçados devem ser higienizadas, nos tapetes especíﬁcos que se encontram na portaria de acesso ao Colégio.
Ao entrar no Colégio, a pessoa será instruída a higienizar as
mãos com álcool em gel 70%.
1.2 Salas de Repouso/Acolhimento
Os alunos que apresentarem a temperatura igual ou superior
a 37.5°C serão encaminhados, por um funcionário do colégio, à
sala de repouso/acolhimento, e aguardarão nesse local por
seu responsável, para que sejam entregues com segurança.
Os demais alunos que necessitarem de atendimento não relacionado à pandemia serão encaminhados pela Coordenadora de Disciplina e acompanhados por um Auxiliar de Disciplina, à sala de repouso, localizada no Pá�o das Artes.
Além dos alunos que apresentarem temperatura igual ou superior a 37.5ºC, as pessoas do corpo docente e funcionários
que apresentarem algum sinal ou sintoma sugestivo de
COVID-19, no controle de casos suspeitos, durante permanência nas dependências do Colégio, também devem ser
encaminhadas para a sala de acolhimento.
ALUNOS E PAIS
Passa a ser restrita a entrada de pais ou responsáveis pelo
aluno, bem como outras pessoas que não façam parte da comunidade escolar.
Os responsáveis devem comunicar ao colégio se o aluno
apresentar algum dos sintomas da COVID-19 ou se alguém
da família ou do núcleo familiar ﬁcou doente ou teve contato
com alguma pessoa contaminada.
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Para prevenir e controlar a circulação do vírus no ambiente
escolar, os alunos e os pais devem estar conscientes do papel
de cada um.
O êxito do cumprimento dos protocolos ligados à prevenção do COVID-19 depende de nossas ações comuns, principalmente aquelas que visam evitar aglomeração. Por isso,
solicitamos aos Senhores que, por gen�leza, ao trazerem e
ao re�rarem os seus ﬁlhos do Colégio, cumpram os horários
previstos nesta car�lha.
Neste contexto pandêmico, diretrizes foram estabelecidas, a saber:

2. DIRETRIZES PARA INGRESSO NO AMBIENTE
ESCOLAR:
•

O cuidado individual deve começar antes de o aluno sair
de casa, pois se es�ver com sintomas compa�veis com a
COVID-19 não deverá ir para a escola. Deverá consultar
um médico.

Febre e coriza

Tosse e dor de garganta
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Diﬁculdade para respirar

ORIENTAÇÃO PARA A HIGIENIZAÇÃO
DA MÁSCARA DE TECIDO:
As máscaras de tecido devem ser higienizadas de acordo com as
recomendações do Ministério da Saúde:
1. Ao chegar em casa, lavar as mãos com água e sabão, secá-las bem
antes de re�rar a máscara;
2. Primeiro lavar a máscara em água e sabão e depois deixá-la imersa
em solução desinfetante. A imersão da máscara deverá ser feita em um
recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos. U�lizar, segundo a ANVISA, a proporção de 2,5 colheres de sopa
de água sanitária em 1 litro de água para higienização das máscaras
reu�lizáveis. Em seguida, realizar o enxágue em água corrente;
3. Após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água
e sabão;
4. A máscara deve estar seca para sua reu�lização;
5. Após secagem da máscara, u�lizar ferro quente e acondicioná-la em
um recipiente fechado e limpo.
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•

Um aluno com um quadro suspeito ou confirmado de
COVID-19 deverá seguir as orientações de afastamento e retorno das aulas presenciais de acordo com determinações médicas.

•

Uma vez diagnosticado, recebidas as orientações, o
colégio deverá ser informado, imediatamente, sobre a
situação de saúde do aluno pelos meios de comunicação estabelecidos.

•

O aluno deve evitar levar itens desnecessários para
o colégio.

•

Levar máscaras extras para as eventuais trocas, a exemplo da hora do lanche, e embalagens para acondicionar
as máscaras.

•

Levar sempre um recipiente com álcool em
gel 70%, ou outro produto devidamente
aprovado pela ANVISA, para higienização
das mãos.

•

Em todas as áreas do colégio, o aluno deverá respeitar o
distanciamento social mínimo de 1,5m entre as pessoas.

•

No ambiente escolar serão disponibilizados dispensers
de álcool em gel 70% (setenta por cento).

•

Os alunos, ao ingressarem no Colégio devem se direcionar, imediatamente, para as suas salas e permanecer no
local, não sendo permi�do ﬁcarem nas áreas comuns
(pá�os, corredores e quadras) para evitar aglomerações.

•

O contato �sico, tais como, abraços, beijos e mãos dadas,
não serão permi�dos.
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3. DIRETRIZES NO AMBIENTE ESCOLAR:
• PARA TODOS OS ESPAÇOS
O aluno deverá evitar tocar olhos, nariz e boca, e sempre higienizar as mãos com água e sabão e/ou álcool em gel a 70%
que estará à sua disposição no ambiente escolar.
O aluno deverá lavar as mãos a cada duas horas, e obrigatoriamente, após tossir ou espirrar.
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O aluno deverá se comprometer a aderir a E�queta respiratória: cobrir o nariz e a boca com o antebraço ou com lenço
descartável ao tossir ou espirrar. Imediatamente, descartar o
lenço em lixeira e lavar as mãos.
Lavar as mãos a cada duas horas ou passar álcool em gel nas
mesmas.
Está proibida a realização de eventos escolares ou outras a�vidades que comprometam o distanciamento social e possibilitem aglomeração, a exemplo de reuniões, palestras,
seminários, comemorações, compe�ções e campeonatos
espor�vos.
O aluno deverá obedecer a direção da circulação interna e
o novo layout implantados no Colégio, conforme sinalização
local, para garan�r a distância mínima entre pessoas durante
a movimentação.
Corredores e escadas deverão permanecer livres e sem alunos.
O aluno deverá higienizar as mãos após tocar em corrimões,
maçanetas ou outras super�cies manuseadas por demais
pessoas.
Os armários individuais con�nuarão sendo u�lizados pelos
alunos que já os possuem e a limpeza externa será intensiﬁcada pelos funcionários.
O elevador poderá ser utilizado obedecendo o limite de
até duas (02) pessoas e apenas em casos de dificuldades
de locomoção.
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• INTERVALO/LANCHE
No intervalo (Recreio) não será permi�da a saída, do Colégio,
de aluno de nenhum ano/série.
No intervalo (Recreio) para evitarmos aglomeração, o lanche
deverá ser consumido nas salas de aula. Após a alimentação
e a devida higienização das mãos, o aluno poderá sair da sua
sala e se deslocar para os ambientes deﬁnidos pela Orientadora Educacional.
O aluno não poderá compar�lhar alimentos, copos, garrafas
e talheres.
Os parques estarão fechados e os brinquedos cole�vos estarão indisponíveis.
O aluno só poderá re�rar a máscara no horário da alimentação (no lanche), mantendo a regra de re�rada da máscara,
higienizando as mãos.
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• PARA SALAS DE AULA
O aluno deverá obedecer aos ﬂuxos de entrada e saída da sala de aula, seguindo as
sinalizações e orientações visuais.
As regras de convivência e de proteção devem ser seguidas e
preservadas pelo aluno.
O aluno deverá informar, imediatamente, ao seu professor o
aparecimento de sinais e sintomas durante o período de aulas.
O acesso e permanência na sala de aula só serão permi�dos
com o uso de máscara.
Cada sala de aula terá seu próprio MAPA DE SALA indicando o layout de mesas e cadeiras que garantam a distância
mínima de 1,5m entre seus ocupantes e que os alunos não
sentem de frente um para o outro.
Todo o material necessário para aprendizagem con�nuará
sendo fornecido ao aluno de forma on-line, do 6º ano EF à
2ª série EM. Não haverá recolhimento do material individual
para correção do professor.
O aluno não poderá levar brinquedos para o colégio. Textos e
livros de leitura pessoal só serão permi�dos quando solicitados pelo professor.
O aluno não poderá compar�lhar qualquer material ou objeto, por exemplo: alimentos, copos, garrafas, toalhas, brinquedos, celulares, casacos e objetos escolares
como mochilas, lápis, caneta, borracha,
bem como objetos de uso pessoal.
O aluno poderá levar lanches de casa, contudo não poderá
compar�lhá-los.
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O aluno deverá realizar a troca da máscara a cada 04 horas,
se for do �po cirúrgica e a cada 03 horas se artesanal, ou a
qualquer momento, quando necessário.
Nas saídas para o intervalo/recreio, o aluno deverá aguardar a liberação, pelo professor, para que não saiam todos ao
mesmo tempo.
O aluno que �ver a necessidade de esperar por irmãos será
orientado, pelo auxiliar do corredor, a se dirigir ao local de
espera.
O aluno deverá sentar-se em sua carteira e manter o distanciamento previamente definido para a sua segurança e
a dos demais.
O aluno deverá contribuir para a manutenção dos cuidados
necessários ao desenvolvimento do trabalho com as normas
de segurança garan�das.
Entre uma aula e outra, aguardar em sua carteira, a chegada
do professor.
• SALAS DE APRENDIZAGEM PRÁTICA
Os laboratórios, bibliotecas, salas de artes, de
música e o teatro, estarão desa�vados para
aulas e outras a�vidades pedagógicas, até a vigência dos protocolos governamentais.
• ATIVIDADES EXTERNAS
As aulas de Educação Física no Ensino Médio con�nuarão
acontecendo de forma remota e no Ensino Fundamental II
serão teóricas como nas demais disciplinas.
As aulas de Educação Física do Ensino Fundamental I serão
retomadas presencialmente com os cuidados necessários.
CARTILHA ALUNOS
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• CANTINA
A can�na funcionará em 2021 com protocolo especíﬁco.
• FILTROS DE PAREDE
O compar�lhamento de copos e garrafas
está proibido.
Ao u�lizar o ﬁltro o aluno deverá proceder de forma segura:
não encostar nenhuma super�cie da garrafa ou copo na torneira e higienizar as mãos antes e após a u�lização.
• SANITÁRIOS
Para evitar aglomeração, os sanitários terão controle de
acesso e sinalização com o número máximo de pessoas permi�do no local.
A u�lização do sanitário requer o uso de máscara e a permissão dos professores, durante o tempo da aula, para evitar
aglomerações.
Após o uso do vaso sanitário, acionar a descarga tendo o cuidado prévio de abaixar a tampa.
O aluno deverá lavar as mãos antes e ao sair do sanitário.
É de responsabilidade da comunidade o cumprimento dos
itens dessa car�lha, dessa forma, estamos preservando a sua
saúde e da cole�vidade da qual você faz parte.
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Atualizado em 12/02/2021
RESTART SOLUÇÕES. Protocolo de Distanciamento Social.
Atualizado em 12/02/2021
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e Medidas de Prevenção e Controle. Atualizado em 12/02/2021
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