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Introdução

Prezados Pais, Alunos e Colaboradores,

Passamos por momentos difíceis, mas com muito aprendizado. Este é o momento de

retomada e devemos nos preocupar com o acolhimento e a proteção dos nossos alunos,

colaboradores e familiares.

Com a possibilidade do retorno das aulas presenciais, elaboramos um conjunto de

medidas para salvaguardar a saúde de todos.



No retorno, a rotina da escola será diferente do que a criança estava acostumada.

Todos precisarão de muito acolhimento e orientações constantes, desenvolver o

processo de conscientização para poder seguir rigorosamente todos os protocolos de segurança.

Dar o tempo de readaptação e respeitar esse tempo que varia de acordo com cada

aluno, de acordo com cada faixa etária.

De acordo com cada etapa de retorno, a escola contemplará a aprendizagem do

aluno presencial e do aluno que estiver em casa.



Em caso de dúvidas quanto as orientações abordadas neste documento, nossa

equipe segue à disposição para continuar atendendo, em conexão, por nossos canais de

atendimento.

Vale salientar, que as considerações aqui apresentadas poderão ser alteradas a

qualquer momento, de acordo com as orientações dos Órgãos de Saúde em relação à COVID-

19.

Somos gratos por todo apoio e parceria e estamos com muita saudade!

Mas juntos, somos mais fortes! Tudo vai passar!

Direção e Time Photon 



1.0 Início das Aulas Presenciais

- Não teremos horários reduzidos durante o período de readaptação, porém, as

crianças do Infantil serão acompanhadas e apoiadas pela equipe pedagógica e, em caso de choro

intenso ou qualquer outra dificuldade em sala, os pais serão comunicados.

- Sabemos que o retorno às aulas promove mudança na rotina das crianças, e por

isso contamos com o apoio dos pais para que esse momento transcorra da maneira mais

tranquila possível.



2.0 Orientações Gerais

- A escola só retornará às aulas presenciais mediante orientação formal do Município, em

conformidade com determinações do Estado.

- Toda a equipe estará apta e receberá treinamento quanto aos procedimentos do protocolo de

segurança e higiene.

- As famílias receberão esse material pelos canais de comunicação. Enviaremos Termo de

Compromisso para preencherem sobre o retorno ou não do aluno, e Termo de Autorização para aferição

diária de temperatura.

- A Escola estará e será diariamente toda higienizada de acordo com os protocolos, desde

pulverização das salas, brinquedos, areia, limpeza de maçanetas, interruptores, bebedouros, banheiros e

todas as superfícies.



- A Escola terá tapetes sanitizantes, totens com álcool em gel, termômetro com

infravermelho para aferição da temperatura em todas as entradas.

- Todos os professores e colaboradores usarão máscara.

- É recomendado aos profissionais da escola e aos alunos, que garantam a vacinação

contra a gripe comum e H1N1.

- Higienizaremos computadores, tabletes, Chromebook, teclados e entre outros.



- Restringiremos uso de bebedouros nos ambientes da escola e deixaremos disponíveis

apenas torneiras para encher garrafinhas de água de uso individual.

- Todos os envolvidos da escola deverão trazer suas próprias garrafinhas de água e copos

para consumo pessoal, inclusive colaboradores.

- Disponibilizaremos lixeiras próprias com tampa para descarte de máscaras e lenços nas

instalações da escola.



- 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.

- Caso a criança apresente febre ou qualquer outro sintoma de doença

viral não será possível sua permanência na escola e os pais serão acionados de

imediato.

- Promoveremos rotina com os alunos para lavagem das mãos e uso do

banheiro, a fim de que tenham atenção redobrada com a higiene neste período.

Teremos um momento diário específico em sala para demonstrar e reforçar

procedimentos de higienização.



- Os pais devem verificar a temperatura dos filhos todas as noites e as manhãs, 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 antitérmicos.

- 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 10 dias. Uma autorização médica deve ser fornecida

para que o aluno possa retornar à escola ou exame negativo para COVID-19.

- Os pais devem informar imediatamente à escola se o(a) aluno(a) testar positivo para

COVID-19, para que outros alunos possam ser monitorados de acordo.



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

sintomas, ou testar positivo para COVID-19.

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

relatados ao pessoal escolar (por exemplo, diretor, coordenadores, auxiliares e professores

relevantes).

- Caso seja necessário o acesso de fornecedores para serviços essenciais como entrega, limpeza ou

manutenção de equipamentos da escola, eles seguirão as regras de higienização e segurança,

usando impreterivelmente máscara, luvas, utilização dos tapetes sanitizantes e aferição de

temperatura. Todos, sem exceção, devem bater os pés no tapete sanitizante e, em seguida, no tapete

seco.



-Disponibilização de dispenser com álcool em gel em todas as salas, carteiras e 

fileiras organizadas respeitando o espaçamento de 1m de distância. 

- Cartazes explicativos com as medidas de prevenção, marcação no chão para 

circulação e organização, com espaçamento de 1m.

- Evitaremos que brinquedos e manipulativos sejam compartilhados pelas crianças, 

devendo ser desinfetados antes e após as aulas.

- Recomendamos que os alunos utilizem máscaras de tecido e não descartáveis, 

considerando as orientações da Organização Mundial da Saúde e Anvisa para não gerar 

desabastecimento das máscaras descartáveis aos profissionais da saúde.

- Nossa escola não estimula de forma obrigatória o uso de máscaras para alunos 

abaixo de 3 anos, evitando que o material cause irritação ou possível sufocamento.



- Todos os dias deverão vir na mochila do aluno dois sacos: um com as máscaras limpas (com 

nome) e outro para as máscaras sujas.

- Recomendamos que as máscaras sejam lavadas e higienizadas diariamente, as quais serão 

de uso pessoal (com nome), sem possibilidade de compartilhamento com terceiros.

- Professores e auxiliares terão atenção especial ao longo do dia  em relação ao uso correto  

da máscara, cobrindo nariz e boca. Também farão a orientação do horário e manuseio correto para a troca 

da máscara, retirando somente pela alça lateral.  

- Na hora da troca de fralda e roupa de crianças pequenas, a professora ou auxiliar lavará suas 

mãos antes e depois. Durante a troca, fará uso de luva descartável, desinfetando o trocador com álcool e 

esperando secar antes de deitar a criança para a troca.



3.0 Orientações de Atendimento  aos Pais 

- Estar  atentos às comunicações da escola: neste momento intensificamos as nossas 

informações para maior segurança de todos. Priorizaremos contato e suporte aos responsáveis via 

telefone, e-mail, IsCool e lives.

- Procurar os profissionais do Colégio através dos meios de comunicação, para sanar

eventuais dúvidas. Todos estão à disposição e estão aptos a ajudar no que for necessário.

- Evitar trocar informações no portão para evitar aglomerações desnecessárias. -



- Caso necessário, reuniões presenciais deverão ser realizadas por meio de

agendamento.

- O responsável só poderá acessar a escola com o uso de máscara e higienização

com álcool em gel e/ou água e sabão.

- Reuniões serão realizadas individualmente com, no máximo, dois responsáveis em

salas reservadas.

- Restringir a permanência de pais ou familiares na recepção da escola.



- Manter sempre 1m de distância de seus amigos e professores;

- Manter sempre etiqueta respiratória;

4.0 Procedimentos Gerais



- Professores e auxiliares reportarão primeiro à direção escolar, qualquer sintoma percebido

nos alunos e relacionados a gripe comum, H1N1 ou Covid-19, tais como tosse seca, coriza, dor de

cabeça, diarreia, vômitos, aumento de temperatura e ausência de olfato e paladar. Feito isso,

prosseguiremos com o protocolo da escola para contato com os pais.

- Manter os ambientes arejados e com ventilação.

- Manter as janelas abertas sempre que possível. Evitar o uso do ar-condicionado; caso seja

utilizado, higienizar os aparelhos regularmente.

- Não utilizar os ambientes pequenos e/ou sem ventilação. Deixar disponíveis somente os

ambientes que permitam distanciamento seguro e boa ventilação.

- Os alunos devem chegar apenas para a hora da aula/atividade e não devem permanecer na

escola após seu término.



4.1 Instrução para a Lavagem das Mãos

Sempre lavar as mãos (dedos, unhas, pulsos) com 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.

- Depois de tocar em um animal.

- Antes de sair para a escola e assim que chegar em casa.

- No intervalo entre as aulas.

- Quando as mãos estiverem sujas.



4.2 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 em gel 70%).

- Máscara facial descartável ou de tecido (meio período de aula 2 máscaras para troca, período

completo, 4 máscaras).

- Lenços umedecidos antissépticos úteis para tocar e higienizar objetos e outras superfícies (material

escolar, botões, maçanetas, etc.).

- Optar por se calçar junto à porta de saída, evitando dessa forma andar em casa com o calçado que

utiliza nas suas deslocações fora do domicílio.

- Caso more em prédio, sempre que lhe for possível, utilize as escadas em vez do elevador. Se não for

possível, opte utilizar o elevador sozinho.



4.3 Antes de Entrar na Escola

- Realizar assepsia própria em casa e evitar, ao longo do percurso até a escola, tocar e entrar em

contato com objetos que possam estar contaminados;

- Respeitar a sinalização de espaçamento na fila até chegar a vez de ser aferida a temperatura e

poder adentrar a escola;

- Ao chegar na escola, deixar aferir a temperatura sempre que adentrar o espaço escolar, e se

estiver com (por margem de segurança) 37ºC ou mais, deve retornar com seu responsável e encaminhado

para atendimento médico.

- Utilizar o tapete desinfetante de limpeza de solas de sapatos na entrada da escola diariamente;



4.4  Ambiente Escolar

- Ir direto para a sala e evitar permanecer em aglomerações com outros alunos antes 

do início da aula;

- Procurar chegar com, no máximo, 15 minutos de antecedência ao início da aula, 

evitando maior acúmulo de alunos na escola e, consequentemente, aglomerações 

desnecessárias;

- Higienizar as mãos: na chegada, antes de tocar na face, antes das refeições, depois 

do banheiro e na saída.

- Crianças até 6 anos de idade, devem ser acompanhadas durante os processos  

para melhor garantia da higienização;



- Evitar o contato físico como cumprimentos com as mãos, abraços e beijos. Para 

isso, criar formas alternativas de cumprimento sem se tocar;

- Evitar brincadeiras que promovam aglomeração;

- Higienizar a carteira diariamente antes de utilizá-la e, se necessário, mais de uma 

vez no período;

Em cada sala haverá um mapeamento indicando as carteiras que devem  ser 

usadas por cada estudante.

- Respeitar as sinalizações (placas) espalhadas pela escola com as orientações 

sobre os cuidados necessários. O cuidado de todos, depende também de você!



- Lavar sempre as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos; 

- Utilizar mochilas que permitam ser higienizadas com álcool em gel; não utilizar 

mochilas de pano e adornos nas mochilas;

- Não utilizar materiais como álcool em gel, máscaras, etc., para brincadeiras, pode ser 

perigoso. Cada um desses materiais garante a segurança individual e coletiva;

- Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, procure os profissionais da escola que foram 

treinados para tomarem as medidas de segurança necessárias.



4.5   Colaboradores

- Obrigatório o uso de máscaras. Lembramos que o modelo de acrílico pode ser usado em conjunto

com a máscara facial.

- Alertar sobre os cuidados necessários de troca e higienização em relação às máscaras de pano.



4.6  Portão- Entrada

- Ter uma pessoa na porta da escola nos horários de início de aulas aferindo a temperatura de

todas as pessoas com termômetro infravermelho.

- Todos, sem exceção, devem permitir a aferição de temperatura antes de acessar o ambiente

de ensino. O mesmo vale para os funcionários (incluindo fornecedores terceirizados aprovados).

- Os pais deverão deixar seus filhos nos portões destinados a cada série, evitando, assim,

aglomeração;

- Na possibilidade de os filhos adentrarem ao colégio sozinhos, os pais deverão permanecer no

carro, evitando aglomerações;



4.7 Sala de Aula

Quando o professor e os alunos chegarem em sala de aula, eles devem:

- Continuar usando máscara durante a aula (os professores usarão sua discrição ao determinar

se os alunos devem remover sua máscara 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 período, a equipe de limpeza fará a higienização necessária.

- 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 colaboradores 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.

- O professor não deve colocar as mãos nas carteiras dos alunos e deve manter a distância de

1m ao interagir com eles.



- Nas salas de Educação Infantil e áreas comuns (sala de leitura, brinquedoteca, sala do

integral, parque, área verde e área de luz) as crianças devem ficar sob a supervisão dos professores

ou auxiliares que saberão orientá-las de acordo com os protocolos de segurança da escola.

- Crianças não devem compartilhar, nem levar brinquedos de casa para a escola.

- Crianças não devem manipular alimentos em atividades pedagógicas, portanto, a roda da

fruta não acontecerá em 2021. As crianças serão estimuladas a comerem porções individuais no

momento do lanche.



- Higienizar brinquedos, trocador (após cada troca de fralda), tapetes e todos os 

objetos de uso comum antes do início das aulas de cada turno e sempre que possível, de acordo 

com a Nota Técnica Nº 22/2020 da Anvisa.

- Brinquedos que não podem ser higienizados não devem ser utilizados.



4.8  Banheiros 

- Somente utilizar toalhas descartáveis.

- Lavar sempre as mãos.

- Realizaremos limpeza dos banheiros várias vezes ao dia.

- Higienizaremos pontos críticos como torneiras, maçanetas, vasos sanitários, pias, recipiente de

sabonete, recipiente de papéis para secagem de mãos.

- Na hora dos alunos lavarem as mãos e escovarem os dentes após a refeição, restringir 2

crianças por m² ou com base no distanciamento mínimo.



4.9 Cantina e Refeitório

- Os alunos devem usar sua máscara durante o recreio (exceto a Educação Infantil) , a menos

que uma atividade supervisionada utilizando distanciamento físico e ventilação adequada, seja estabelecida.

- Bebedouros devem ser usados somente para encher a garrafinha.

- Refeitório e cantina funcionarão respeitando todas as regras de distanciamento e desinfecção.

- Os alunos serão instruídos a lavar as mãos com água e sabão antes e após as refeições.



- Caso necessário, realizaremos escala de almoço no refeitório com as turmas em horários

alternados para evitar aglomeração e serviremos também da mesma forma que o lanche.

- Teremos responsáveis da cozinha para servir os alunos, evitando que eles se sirvam e tenham

contato com os utensílios.

- Seguiremos todas as normas do protocolo e de higienização para servir o almoço e todos os

utensílios serão esterilizados em lava louça industrial.



4.10 Cozinha

- Utilizar o avental que não poderá sair de dentro da cozinha.

- Usar máscara constantemente e trocar a cada 2 horas.

- Higienizar a porta da geladeira, armários e torneiras a cada 2 horas.

- Utilizar luva para pegar pratos, copos e talheres.

- Servir utilizando o balcão self-service com luvas, máscara de pano ou descartável e

máscara acrílica.



4.11 Educação Física

- Dada à natureza física das aulas, os professores usarão sua discrição ao

determinar se os alunos devem remover sua máscara, dependendo do nível de atividade

aeróbica ou anaeróbica, bem como respeitar o espaçamento necessário e somente em ambiente

aberto.



4.12 Sala de Professores

- Na sala de professores o distanciamento de 1m 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 compartilhar objetos.

- Evitar utilizar a sala de professores sempre que possível.

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

- Não disponibilizar garrafas de café e chá.



4.13 Integral

- Seguir os mesmos protocolos das demais salas de aula.

- Higienizar os brinquedos a cada mudança de turma ou intervalo.

- Manter os alunos em ambiente aberto sempre que possível.

- Manter as caminhas na hora do soninho com, no mínimo, 1m de distância.

- As caminhas deverão ser higienizadas antes e após o uso.

- Os alunos, antes de entrarem na sala, deverão passar os pés na barreira química.

- Os alunos deverão retirar os sapatos e colocá-los no local combinado.

- Usar álcool em gel ou multiuso desinfetante a cada troca de roupa de cama.

- Toda roupa de cama deverá ser ensacada e enviada diariamente para a troca.



4.14 Equipe de Limpeza e Higienização

- A equipe de limpeza deverá realizar a desinfecção antes do início e ao término de cada expediente.

- A equipe de limpeza ficará responsável por abrir as janelas todos os dias antes da primeira

higienização. As janelas ficarão abertas durante todo o período para manter o ambiente arejado.

- Deverá ser implantada a caixa de brinquedos para os brinquedos utilizados. Ao término de cada

período higienizar todos os brinquedos, um a um.

- Recomenda-se que os produtos usados para desinfecção sejam devidamente diluídos e o tempo

de ação respeitado, conforme o rótulo de orientação de cada produto.

- Higienizar os aparelhos telefônicos constantemente. Priorizar a higienização dos corrimãos,

maçanetas, interruptores e outros pontos de contato, frequentemente, ao logo do dia.



4.15 Descarte de Lixo

- As máscaras, luvas e lenços descartáveis deverão ser eliminados em lixeiras específicas

devidamente identificadas.

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

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

imediatamente retirado do ambiente.

- Os sacos devidamente fechados deverão ser colocados dentro de um 2º saco, também

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



5.0 Transporte 

-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 em gel 70% nas mãos, realizando a

desinfecção.



5.1 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.



5.2 Público

- No percurso de casa para a estação/ponto de ônibus, mantenha sempre a distância de 1,5m.

- Se encontrar alguém conhecido, faça um cumprimento e mantenha distância de 1,5m.

- Sempre que possível, utilize as escadas, mas evite tocar em corrimãos e outras superfícies

de acesso comum.

- É necessário ter uma temperatura ≥ 37ºC (aqueles com temperatura ≥ 37ºC não poderão

entrar no transporte).

- Na estação, aguarde de pé, evite tocar em superfícies e mantenha a distância de 1m,

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.



5.3 Escolar

O motorista e o monitor devem:

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

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

- Disponibilizar álcool em 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.



Os alunos devem:

- Fazer fila no ponto do transporte escolar, mantendo uma distância de 1m entre cada aluno.

- Usar máscara o tempo todo: antes, durante e depois da viagem.

- Ter uma temperatura ≥ 37ºC (aqueles com temperatura ≥ 37ºC não poderão entrar no

transporte).

- Higienizar as mãos antes de entrar no transporte.

- Sentar-se no assento designado com o distanciamento físico.

- Desembarcar do transporte na chegada e prosseguir imediatamente para a sala de aula pela

manhã.



Agradecemos a todos pela atenção! Contamos com o empenho e a responsabilidade das

ações de cada um para que nosso Protocolo de Segurança seja executado com todo cuidado e

sucesso.

Atenciosamente,                                                                                                              

A Direção 


