


•Boa noite a todos! 

•Pais, alunos, colaboradores e convidados, é com imenso prazer que trago á vocês, as novidades sobre o plano de retomada das aulas 

presenciais e os protocolos de segurança que atendem todas as determinações da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. Para que a volta 

dos alunos seja opcional, gradual, tranquila e acima de tudo, segura.  
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O Formato e o Tempo das Aulas na Retomada   

Estamos programando como funcionarão as atividades presenciais. Existem muitas 

possibilidades “ainda” em fase de tramite legal, aguardando normatização e regulamentação. 

O que sabemos é: 

 Número de horas reduzido, dependendo da faixa etária; 

 Dias alternados (uma ou duas vezes na semana) com redução de turmas; 

 Nos basearemos na pesquisa (autorização) realizada na última semana para 

convocação dos alunos; 

 Funcionarão de forma presencial  as turmas com mais de 30% de autorizados; 

 Os horários e programação das aulas serão alterados semanalmente; 

 O ensino remoto continuará para todos, inclusive para os optantes do presencial; 

 Início previsto para dia 13/10 – para aulas presenciais; 
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• trabalhos são desenvolvidos utilizando termômetros digitais, adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). 

•Conforme a Semusa, o aparelho é preciso e seguro, pois não existe contato físico com a pessoa que é examinada. Quem for 

identificado com estado febril (temperatura corporal maior ou igual de 37,8°C), será orientada e encaminhada à unidade de saúde 

correspondente. 

 

 

•No colégio será disponibilizado: sabonete antibacteriano e álcool gel em diversos locais. 
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•  AFERIÇÃO DE TEMPERATURA: com termômetros digitais, aparelho preciso e 

seguro, sem contato físico.  



• trabalhos são desenvolvidos utilizando termômetros digitais, adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). 

•Conforme a Semusa, o aparelho é preciso e seguro, pois não existe contato físico com a pessoa que é examinada. Quem for 

identificado com estado febril (temperatura corporal maior ou igual de 37,8°C), será orientada e encaminhada à unidade de saúde 

correspondente. 

 

.Tapete higienizador limpa pés – higieniza e desinfeta a sola dos sapatos; 
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                               Sanitização de ambientes:  

 



ANTES DE SAIR DE CASA 

Antes de sair para o ambiente escolar, 

recomendamos que tenha consigo:  

• Líquido desinfetante para as mãos em 

embalagem pequena (álcool gel 70°); 

• Máscara facial descartável ou de tecido;  

• É proibido o compartilhamento de 

objetos pessoais; 



• trabalhos são desenvolvidos utilizando termômetros digitais, adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). 

•Conforme a Semusa, o aparelho é preciso e seguro, pois não existe contato físico com a pessoa que é examinada. Quem for 

identificado com estado febril (temperatura corporal maior ou igual de 37,8°C), será orientada e encaminhada à unidade de saúde 

correspondente. 

 

•EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES. 
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• Piso marcado e carteiras com pelo menos um metro e meio de distância. 



Água – proibido beber água nos bebedouros (estarão lacrados)  

colocando a boca no bico de pressão. Cada estudante e 

colaborador deve ter sua própria garrafa de água ou utilizar copos 

descartáveis.  

 

Lembrando que a garrafa é mais seguro devido a pouca 

manipulação. 



Para educação infantil a escovação de dentes está 

suspensa temporariamente. 



Agenda escolar – para evitar manuseio por diversas pessoas continuaremos a fazer uso da plataforma digital google 

classroom.  Trabalhos, cronogramas e tarefas de casa serão disponibilizados diariamente pela professora.  

Os pais podem manter a comunicação com a professora via agenda, porém a professora vai pegar apenas agendas com 

comunicados para responder. 

As avaliações permanecerão on line para TODOS os alunos até o fim do ano letivo. 
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disponibilizados diariamente pela professora.  
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As avaliações permanecerão on line para TODOS os alunos até o fim do ano letivo. 

.  
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identificado com estado febril (temperatura corporal maior ou igual de 37,8°C), será orientada e encaminhada à unidade de saúde 

correspondente. 

 

•USO DO APP FILHOS SE FILA PARA SAÍDA DOS ALUNOS QUE DEVEM AGUARDAR A CHAMADA DENTRO DA SALA DE 

AULA. 



CCC 



Como medida temporária e emergencial de prevenção 

de contágio, visitas, entrega de fornecedores e serviços 

de manutenção serão realizadas fora do período de 

aula.  



Transporte Escolar  
 

 

 

O motorista e o monitor devem: 

• Estar livres de febre e/ou sintomas de COVID-19 e usar máscara/cobertura e luvas o tempo todo. 

• Limpar e desinfetar o transporte de manhã e à tarde antes da partida e após a partida.  

• Disponibilizar álcool gel 70% para os alunos. 

• Manter as janelas do transporte escolar abertas para ventilação adequada, se o tempo permitir.  

• Não permitir que os alunos removam as máscaras durante o trajeto. 

• O TRANSPORTE ESCOLAR DEVE DEIXAR O ALUNO NO COLÉGIO EXATAMENTE NA HORA DA AULA.. A 

ESCOLA NÃO PODERÁ FICAR COM 

AGLOMERAÇÃO DE ALUNOS FORA DO  

• HORÁRIO DE AULA. 



Intervalos e recreio – 6º a 9º ano - será feito revezamento de turmas  em 

horários alternados, respeitando o distanciamento e evitando 

aglomerações. 

Pré escola á 5º ano – alimentação será realizada na sala de aula após 

higienização do espaço. 

Cantina (funcionamento normal) – oferta de alimentação priorizando a 

utilização de gêneros que independem de manipulação e preparo para o 

consumo. Para alunos de pré escola ao 5º ano o lanche será levado até a 

sala de aula. Logo mais, divulgaremos novo cardápio e valores e os pais 

podem pagar semanalmente para não haver manuseio de dinheiro  

pelo aluno.  



Eventos como feiras, festas, competições e 

campeonatos presenciais estão proibidos 

temporariamente. 



DECLARAÇÃO - ANTES DE VOLTAR PARA A ESCOLA 

 

• Os pais deverão preencher e enviar uma declaração on-line antes que o aluno possa 

retornar à escola.  (já feito) 

 

• Alunos e colaboradores devem entregar cópia da carteira de vacinação da gripe 

comum e H1N1 no primeiro dia de aula. 

 

• O aluno somente deverá assistir às aulas presenciais caso nenhum membro da família 

esteja doente ou tenha apresentado recentemente sintomas que possam ser 

considerados razoavelmente indicativos da possibilidade de ter contraído COVID-19.  





• Os pais devem verificar a temperatura dos filhos todas as noites e manhãs, e antes dos 

alunos saírem para a escola. Em caso de febre, devem ser mantidos em casa. Na ausência 

de outros sintomas da COVID-19, os alunos devem ficar em casa até ficarem livres da febre 

por um período mínimo de 48 horas, sem tomar medicamentos para reduzir a febre. 

• Uma febre que se apresenta juntamente com um ou mais sintomas da COVID-19 exige que o 

aluno permaneça em casa por um período de 14 dias. Uma autorização médica deve ser 

fornecida para que o aluno possa retornar à escola. 

• Os pais devem informar imediatamente à escola se um de seus filhos apresentar sintomas de 

Influenza para que outros alunos possam ser monitorados de acordo. 

• Os alunos devem ser mantidos em casa se qualquer outro membro da família apresentar 

sintomas. 

• Todos os dados médicos e decisões de tratamento devem ser formalmente           registrados 

e relatados ao pessoal escolar relevante (por exemplo, diretor,    coordenadores, secretários 

de escritório e professores relevantes). 

 



4.0. TRAJETO  

Transporte particular 

Se possível, opte por transporte particular, e transporte apenas pessoas que habitem a mesma 

moradia.  

Se der carona a alguém com quem não habite, permita apenas uma pessoa no banco traseiro.  

No carro, crie a sua “bolha de segurança”: ABRA A PORTA • DESINFETE AS MÃOS • FECHE A 

PORTA. 

Utilize sempre o porta-malas para transporte de mochilas e pastas de trabalho, para que o seu 

ambiente não seja contaminado.  

O transporte por carro, moto ou bicicleta também exige o uso de máscara de proteção.  

Sempre que possível, sente-se em banco sozinho mantendo distância.  

Aguarde sentado para que desça um por vez, respeitando o distanciamento. 

No interior do transporte escolar, utilize máscara.  

 



OBS: Se optar por utilizar transporte privado (Táxi ou Uber) utilize o banco de trás e siga as 

mesmas orientações de higiene.  

• Assim que sair do transporte, use álcool gel 70° nas mãos, realizando a desinfecção.  

Transporte público 

• No percurso de casa para a estação/ponto de ônibus, mantenha sempre a distância de 2 

metros.  

• Se encontrar alguém conhecido, faça um cumprimento e mantenha distância de 2 metros.  

• Sempre que possível, utilize as escadas, mas evite tocar em corrimões e outras superfícies de 

acesso comum.  

• É necessário ter uma temperatura <37,3 graus (aqueles com temperatura ≥ 37,3 graus não 

poderão entrar no transporte). 

• Na estação, aguarde de pé, evite tocar em superfícies e mantenha a distância de                       

2 metros, principalmente nas entradas e saídas do meio de transporte. 

• No interior de um transporte coletivo, utilize máscara e tente manter a distância adequada.  

• Assim que sair de um transporte público, desinfete as mãos. 



9.0. ORIENTAÇÕES DE CONVIVÊNCIA 
 

Todos 

• Cobrir o nariz e a boca com a parte interna do braço dobrado ao espirrar e tossir. 

• Não compartilhar objetos pessoais, como canetas, lápis, borracha, livros ou blocos de papel.  

• Manter a distância pessoal de aproximadamente 1,5 metros. 

• Quando sair da mesa ao término das atividades, deixá-la organizada e arrumada, de forma a 

facilitar a limpeza e higienização.  

• Deixar somente o que for extremamente necessário em cima das mesas de atendimento e 

demais superfícies. 

   



Instrução para a lavagem das mãos  

Sempre lavar as mãos om sabão e água, durante pelo menos 20 segundos, nas seguintes 

ocasiões: 

• Depois de usar o banheiro. 

• Antes de tocar nos olhos, nariz ou boca. 

• Antes e depois de comer. 

• Após espirrar ou tossir (ou usar um lenço de papel). 

• Após contato com lixo ou uma área de alta exposição, como maçaneta da porta, corrimão e 

botões de elevador. 

• Depois de tocar nos sapatos. 

• Quando as mãos estiverm sujas. 

 



SALA DE AULA  

Quando o professor e os alunos chegarem a suas salas de aula, eles devem: 

• Continuar usando máscara/cobertura durante a aula (os professores usarão sua 

discrição ao determinar se os alunos devem remover sua máscara/cobertura para 

determinadas atividades limitadas). 

• Ir diretamente para o lugar designado e não se locomover, a menos que seja orientado 

pelo professor. As salas de aula serão configuradas para permitir o maior 

distanciamento físico possível. 

• Na conclusão de cada aula, a equipe de limpeza pulverizará e limpará cada 

mesa/estação de trabalho/cadeira com solução desinfetante aprovada. 

• No início das aulas e a cada dispensa, os alunos devem higienizar as mãos. Sempre 

que possível, os banheiros devem ser usados de modo a permitir uma lavagem 

cuidadosa das mãos com água e sabão usando o método de sete etapas. 

• Os produtos de limpeza da escola limparão e desinfetarão completamente todas as 

salas de aula e superfícies da sala todas as manhãs e tardes, além de espaços e 

superfícies comuns (incluindo maçanetas e grades), repetidamente ao longo do dia. 

Banheiros serão limpos a cada hora. 



• O professor não deve colocar as mãos nas carteiras dos alunos e deve manter a distância de 1,5 

metros ao interagir com eles. 

• Nos plantões de dúvida, deve-se manter uma distância de dois metros e a sala deve ser higienizada 

após cada atendimento. 

• Nas primeiras duas semanas deve ser realizado um rodízio de turmas.  

• No início de cada aula, relembrar os alunos da nova rotina de cuidados necessários.  

• Afastar carteiras com pelo menos um metro de distância, ou caso o espaço e o tamanho da turma 

permitam, usar carteiras alternadas (uma carteira vazia entre duas ocupadas). 

• Outros ambientes mais amplos e arejados podem ser adaptados como salas de aula para acomodar 

turmas maiores. 

• Iniciar uma turma a cada horário e, da mesma forma, liberar as turmas aos poucos. 

• Deixar somente o que for extremamente necessário em cima das mesas de atendimento e demais 

superfícies. 



SALA DOS PROFESSORES 

• Na sala dos professores o distanciamento de dois metros deve ser seguido. Se a sala for 

pequena, os professores devem ocupar diferentes espaços da escola. 

• Evitar refeições na sala dos professores a fim de não promover o compartilhamento de alimentos 

e utensílios. 

• Não compartilhe objetos. 

• Evite utilizar a sala de professores sempre que possível. 

• Disponibilize álcool gel nas instalações. 

• Solicitar a todos que tragam sua própria garrafinha de água.  

• Não disponibilizar garrafas de café e chá. 



DESCARTE DE LIXO 

• As máscaras, luvas e lenços descartáveis devem ser eliminados em lixeiras específicas 

devidamente identificadas.  

• Na situação de se estar perante casos suspeitos ou confirmados de infeção por COVID19, é 

necessário isolar o recipiente onde foram colocados resíduos ou outros materiais e este deve ser 

imediatamente retirado do ambiente.   

• Os sacos devidamente fechados devem ser colocados dentro de um 2º saco, também 

devidamente fechado e depositado na lixeira reservada só para este resíduo.  
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