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CARTA DO DIRETOR

 Prezados estudantes, famílias, educadores e demais colaborado-
res do Colégio Diocesano, 

 Depois de um longo período, apenas com o ensino remoto, estamos 
retomando as atividades presenciais. Os dois modos, remoto e presen-
cial, caminharão juntos sem prejudicar ninguém. Devemos ter presente 
que a pandemia não foi contida, seguimos com vidas sendo ceifadas e 
contaminações não evitadas. Esse dado reforça a seriedade e o compro-
metimento de todos no cuidado com a vida e na obediência às orienta-
ções para que o retorno seja gradual e satisfatório.

 A parceria escola e família será reforçada no compromisso de cada 
um de zelar pelo bem dos que constituem o Colégio Diocesano, São Fran-
cisco de Sales. Com serenidade e responsabilidade vamos incorporando 
essa nova modalidade, para que com pequenos passos possamos fazer 
grandes avanços.
 
 Sempre ao seu dispor,

Pe. Vicente Palotti Zorzo, SJ
Diretor geral
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INTRODUÇÃO

 Para o retorno às atividades presenciais, elaboramos um detalha-
do plano, baseado nas orientações dos órgãos governamentais, edu-
cacionais e sanitários, nas esferas estadual e municipal, e também ob-
servando atentamente as recomendações do Ministério da Saúde, da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). 

 As orientações presentes neste manual também estão em con-
formidade com as indicações apresentadas no Protocolo Específi-
co 042/2020 (Orientações para educação: medidas de prevenção e 
controle da disseminação do SARS-Cov-2), aprovado pelo Decreto n0 
19.219, do Governo do Estado do Piauí, de 21 de setembro de 2020, e 
ainda com as indicações do documento “Retorno às atividades presen-
ciais nas unidades da Rede Jesuíta de Educação”, de junho de 2020.  
Tudo para garantir que o retorno da nossa comunidade ao espaço físico 
do Colégio aconteça da maneira mais segura possível.

Nosso plano está baseado em algumas premissas fundamentais:

distanciamento social | higienização e sanitização de ambientes |
medidas de higiene pessoal | atenção e proteção individual e coletiva

Respeito, acolhimento e cuidado

 A leitura atenta deste manual é importante para assegurarmos um 
retorno tranquilo. As regras aqui detalhadas precisarão ser seguidas por 
todos!
 Lembramos que os protocolos serão continuamente revistos, a 
partir da observação do cenário de saúde pública e do comportamento 
da curva da Covid-19 na cidade de Teresina. As medidas também poderão 
sofrer ajustes e melhorias em função da dinâmica das atividades no Co-
légio. Qualquer alteração nos protocolos será informada a toda a comu-
nidade educativa.
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A DOENÇA

 A Covid-19 é uma doença causada por um tipo de coronavírus cha-
mado SARS-CoV-2. Apresenta um espectro clínico variado, que vai de in-
fecções assintomáticas (sem sintomas) a quadros bem graves.

FORMAS DE TRANSMISSÃO

 As pesquisas científicas indicam que há duas formas principais de 
transmissão de Covid-19: gotículas de saliva e contato pessoal.

 Quando uma pessoa tosse, espirra e até mesmo apenas quando 
fala, pequenas gotas de saliva são eliminadas. Essas gotículas se espa-
lham pelo ar e se depositam sobre as superfícies, contaminando-as.

 Quando entramos em contato com essas gotículas através da pro-
ximidade física, ampliamos a chance de contrairmos o vírus. Também é 
possível nos contaminarmos após tocar em objetos impregnados de go-
tículas e, em seguida, levarmos as mãos aos olhos, nariz ou boca.

 A OMS reconheceu recentemente que há evidências que confir-
mam a transmissão do coronavírus pelo ar em alguns locais específicos 
e sob determinadas condições.

 Por isso, é fundamental a adoção de medidas de proteção e higiene, 
como o distanciamento social, o uso de máscaras e a higienização fre-
quente das mãos.

SINTOMAS

 À medida que evoluem as pesquisas sobre a Covid-19, são identi-
ficados novos sintomas associados à doença. Hoje, já se conhece uma 
variedade de quadros clínicos que podem surgir caso a pessoa contraia o 
vírus. Fique atento caso o aluno apresente algum dos sintomas abaixo:
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 Febre (temperatura igual ou superior a 37,5°C) tosse

 Coriza 

 Falta de ar

 Ausência de olfato 

 Alteração no paladar 

 Dor de garganta 

 Rouquidão 

 Conjuntivite

 Dor torácica 

 Dor de cabeça 

 Dor no corpo

 Distúrbios gastrointestinais (náusea, vômito ou diarreia) 

 Cansaço extremo

 Feridas ou descoloração dos dedos de pés e mãos

 Caso o estudante apresente algum desses sintomas, pedimos que 
não venha ao Colégio. O responsável deve fazer contato com a coordena-
ção pedagógica, que tomará as medidas indicadas no protocolo de casos 
suspeitos, detalhadas mais à frente. Também recomendamos que o alu-
no procure atendimento médico.

 Pedimos que os responsáveis sempre verifiquem a temperatura do 
aluno antes de sair de casa.
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO

 Listamos aqui algumas regras básicas para ajudar na prevenção à 
Covid-19. É importante que todos cumpram rigorosamente essas medi-
das. Manter a Covid-19 longe é uma responsabilidade de todos!

 Use máscara |Lave as mãos com frequência ou higienize-as com ál-
cool 70% | Ao tossir ou espirrar, cubra totalmente a boca com um lenço de 
papel ou com o antebraço | Não toque olhos, boca ou nariz com as mãos 
sujas | Mantenha o distanciamento social (2m) | Não compartilhe objetos 
de uso pessoal

Sugerimos que seja evitado o uso de anéis, pulseiras, brincos e
relógios, pois podem se tornar pontos de contato e contaminação.

 Sugerimos que seja evitado o uso de anéis, pulseiras, brincos e re-
lógios, pois podem se tornar pontos de contato e contaminação.

Use máscara

Não toque olhos, 
boca ou nariz com 

as mãos sujas

Lave as mãos 
com frequência 
ou higienize-as 
com álcool 70%

Mantenha o 
distanciamento 

social (2m)

Ao tossir ou espirrar, 
cubra totalmente a 
boca com um lenço 
de papel ou com o 

antebraço

Não compartilhe ob-
jetos de uso pessoal
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USO DE MÁSCARA

 O uso de máscaras é obriga-
tório em todas as dependências do 
Colégio Diocesano.

A máscara, que pode ser descartável
ou de tecido 100% algodão, deve co-
brir completamente nariz e boca, 
chegando até o queixo.

Ela é de uso individual, portanto 
não pode ser compartilhada nem 
emprestada a outras pessoas!

TROCA

 Seguindo recomendação dos 
órgãos de saúde, as máscaras devem 
ser trocadas a cada três horas. Após 
esse tempo, elas ficam úmidas e sua 
eficácia fica reduzida.

 As máscaras de tecido não po-
dem ser reutilizadas antes de serem 
lavadas. Após o uso, elas devem ser 
guardadas em um saco plástico, pre-
ferencialmente com zíper ou fecha-
mento, para evitar contaminar outros 
objetos.
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 MANEIRA CORRETA DE USO

MANEIRA CORRETA DE LAVAR A MÁSCARA

 As máscaras de tecido devem ser higienizadas a cada uso, separa-
damente de outras peças.

 Lave em água, com sabão neutro e sem amaciante. Depois, coloque 
de molho por 30 minutos em um recipiente com 1 litro de água e duas 
colheres de sopa de água sanitária. Ao final, enxágue bem.

Depois de seca, passe o ferro nos dois lados da máscara.

1.  Lave as mãos com água e sabão 
ou higienize-as com álcool 70% 
antes de colocar a máscara

2. Segure a máscara pelas alças 
laterais e coloque-a sobre o rosto, 
cobrindo nariz e boca, chegando 
até o queixo

3. A máscara deve ficar justa ao 
rosto, sem espaço nas laterais

4. Não toque no pano da máscara 
nem a retire para falar

5. Na hora de retirar a máscara, 
faça isso segurando apenas pelas 
alças laterais

6. Depois que manusear a másca-
ra, lave as mãos com água e sabão 
ou higienize-as com álcool 70°



1111

LAVAGEM CORRETA DAS MÃOS

 É preciso garantir a limpeza das palmas, dorsos, entre os dedos e, 
também, das unhas. Abaixo, você confere o passo a passo recomendado 
pela Anvisa:

 Após a secagem das mãos, use o mesmo papel para segurar a ma-
çaneta ao abrir a porta do banheiro.

Molhe as mãos com 
água

Espalhe o sabonete por 
todas as superfícies das 
mãos

Ensaboe as palmas das 
mãos friccionando-as 
entre si

Esfregue a palma da 
mão direita contra o 
dorso da mão esquerda, 
entrelaçando os dedos

Repita o processo ante-
rior com a mão esquerda 
contra o dorso da mão 
direita

Entrelace os dedos e 
friccione os espaços en-
tre eles

Esfregue o dorso dos 
dedos de uma mão com 
a palma da mão oposta 
(e vice-versa), seguran-
do os dedos, com movi-
mento de vai-e-vem

Esfregue os polegares 
com o auxílio da palma 
da mão oposta, utilizan-
do movimento circular

Friccione as polpas di-
gitais e unhas de uma 
mão contra a palma da 
mão oposta, fechada em 
concha e fazendo movi-
mento circular

Enxágue primeiro os pu-
nhos

Enxágue, agora, as 
mãos, evitando contato 
direto da mão ensaboa-
da com a torneira (pro-
cure usar os cotovelos 
na hora de abrir)

Seque-as com uma to-
lha de papel descartável 
ou de uso único quando 
estiver em casa

1
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ÁLCOOL 70%

 Quando o aluno não puder fazer a higienização das mãos com água 
e sabão, é possível fazê-la usando álcool etílico 70% INPM, que pode ser 
encontrado tanto em líquido como em gel.

 O Colégio Diocesano está disponibilizando dispensers e totens de 
álcool 70% em gel ao lado de todas as salas de aula e em diversos pontos 
de maior circulação, como nas entradas do Colégio.

VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES

 Os ambientes estão com ventilação natural, com porta e/ou jane-
la aberta para que haja circulação de ar. Caso ainda sintam necessidade de 
ventilação, está permitida a utilização dos ventiladores de teto presentes nas 
salas de aula, ou de ar-condicionado, com portas e janelas entreabertas. 

DISTANCIAMENTO SOCIAL

 O distanciamento social, junto com as medidas de higiene pessoal e 
o uso de máscara, é uma das principais formas de prevenção à Covid-19. 
Em todas as atividades, nas instalações do Colégio, deverá ser mantida a 
distância mínima de 2m entre as pessoas.

 Essa distância deve ser observada na entrada, em filas para banhei-
ro, bebedouros, elevadores, entre outros. Nas salas de aula, as carteiras 
também serão organizadas de forma a respeitar a distância de 2m entre 
cada aluno e em relação ao professor.

KITS DE CUIDADOS

Orientamos que os estudantes tragam diariamente um Kit de Cuidados 
Pessoais contra a Covid-19, que seja composto de: uma máscara extra, 
garrafinha/copo de uso individual, saquinhos depósito da máscara pre-
viamente utilizada e álcool em gel 70%.
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PROTOCOLOS DE SAÚDE

a) Acessos
Ao entrar nas dependências do Colégio Diocesano, todos – alunos, ges-
tores, docentes e colaboradores – passarão pelo seguinte processo:

 Medição de temperatura (ver item abaixo);

 Higienização de calçados em tapete sanitizante;

 Nebulização sanitizante de calçados e mochilas 

 Higienização das mãos com álcool 70%;

Somente depois disso, será autorizado o ingresso no Colégio.

b) Medição de temperatura 
Em Casa

 Recomendamos que, antes de sair, o responsável meça a tempe-
ratura do aluno. Caso a medida seja igual ou superior a 37,5°C, ele deve 
ficar em casa. Pedimos que o responsável contate a coordenação peda-
gógica e informe o estado de saúde do aluno. Em seguida, deve procurar 
atendimento em uma unidade de saúde. Caso o médico suspeite de Co-
vid-19, confira como proceder no item “casos suspeitos”.

No Colégio Diocesano

 Para evitar a entrada de pessoas suspeitas ou confirmadas para 
Covid-19, que possam contribuir com a disseminação da doença nas de-
pendências da escola, será feita a aferição de temperatura nas entradas 
do Colégio. Para ser feito esse controle, são tomadas as medidas abaixo:

 Temperatura normal (<37.2°C):
  Orientação para o uso de Álcool Gel para higienização de 
  mãos;

  Orientação para o uso de máscara durante todo período de 
  permanência no local;
  
  Direcionar para entrada.
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 Temperatura indicativa de febre baixa (>37.2°C):
  Aferição da temperatura com termômetro auxiliar (higienizar 
  o termômetro axilar com álcool gel antes e depois do uso);

 Caso a temperatura mantenha-se em >37.2°C ou superior:
  Orientação para que a pessoa procure uma unidade de saúde 
  ou médico;

  Não permissão para entrar nas dependências do Colégio.

 Caso a temperatura aponte <37.2°C:
  Orientação para o uso de Álcool Gel para higienização de
  mãos;

  Orientação para o uso de máscara durante todo período de
  permanência no local;

  Direcionar para entrada.

c) Mal-estar durante as aulas

 Caso o aluno não se sinta bem durante as aulas, apresentando 
qualquer um dos sintomas relacionados à Covid-19, deve avisar imediata-
mente ao professor. Ele será levado para a Área de Isolamento, uma sala 
estruturada com todos os recursos necessários para prestar assistência 
ao aluno com suspeita, localizada no ginásio do Colégio Diocesano.

 Neste local, uma equipe fará uma análise do seu quadro clínico e 
chamará o responsável para encaminhamento a uma unidade de saúde.

d) Casos suspeitos
 Caso se observe qualquer dos sintomas de Covid-19 no aluno, o 
mesmo deve permanecer em quarentena (isolamento domiciliar) de no 
mínimo 7 (sete) dias, este prazo podendo ser estendido de acordo com 
avaliação médica.

e) Casos confirmados de alunos, parentes e/ou familiares;
 No caso de detecção de diagnóstico confirmado da Covid-19 na co-
munidade escolar (alunos, familiares, professores e colaboradores):
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 A orientação é de que permaneça em casa e entre em contato a 
 escola para informar a situação.

 Afastamento de aluno com confirmação de Covid-19 no mínimo 
 por 14 dias, e com retorno vigente apresentação do atestado médico.

 Suspensão das aulas presenciais de 1 a 3 dias, para limpeza e 
 desinfecção de todos os ambientes escolares;

 Acompanhamento de alunos com aplicação de questionário sobre 
 sintomas da Covid-19 e medição de temperatura.

 Os alunos e professores que entrarem em contato com outro 
 atestado positivo deve permanecer em quarentena até o resultado
 negativo.

f) Isolamento domiciliar 
 Caso você ou algum parente precise fazer isolamento domiciliar, 
seguem algumas dicas práticas, recomendadas pela OMS:

 O paciente deve permanecer em quarto isolado. As janelas do 
 cômodo devem ficar abertas para facilitar a circulação do ar 
 dentro dele e a porta deve ficar fechada para evitar a contamina- 
 ção de outros moradores da casa. 

 Caso não seja possível isolar o paciente em um quarto único, os 
 demais moradores devem manter pelo menos 1,5m de distância  
 do paciente. 

 O paciente deve dormir em cama separada.

 É preciso limitar a movimentação do paciente pela casa. Os locais 
 da casa com compartilhamento, como cozinha e banheiro, devem 
 estar bem ventilados. 

 Todos os moradores devem usar máscara o tempo inteiro. 

 A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. 
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 Depois que o paciente usar o banheiro, vaso sanitário, pia e outras 
 superfícies devem ser desinfetadas.

 Toalhas e outros objetos, incluindo sofás e cadeiras, não podem 
 ser compartilhados. 

 Copos e talheres do paciente devem ser separados e não podem 
 ser usados por outros moradores mesmo depois de serem lavados. 

 É importante realizar higiene frequente das mãos, com água e sa-
 bão ou álcool em gel, especialmente antes de comer ou cozinhar 
 e após ir ao banheiro. 

 Se o paciente infectado precisar cozinhar, deve usar máscara de 
 proteção.

 Os móveis da casa devem ser limpos frequentemente com água 
 sanitária ou álcool 70%.
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PROTOCOLOS DE SAÚDE

a) Restrições de circulação
Alguns espaços do colégio foram isolados, reduzindo e restringindo a 
circulação de pessoas, de modo a ampliar ainda mais a atenção e higie-
nização das dependências especialmente destinadas aos estudantes, 
educadores e demais colaboradores. 

b) Movimentação de terceiros
 No primeiro momento do retorno, será vedado o ingresso de pes-
soas que não sejam alunos ou colaboradores. Os responsáveis deverão 
deixar os filhos nos acessos aos prédios e só poderão entrar nas insta-
lações em casos de extrema necessidade. Reuniões entre responsáveis 
e Coordenações de ano/série e/ou Serviço de Psicologia serão realiza-
das por meio virtual neste primeiro momento.

c) Limpeza e sanitização dos ambientes
 Abertos em quantidades reduzidas, os banheiros do Colégio Dio-
cesano serão regularmente limpos após a cada uso. Os funcionários 
encarregados da limpeza usarão, além das máscaras comuns, outros 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como face shields e luvas.

 Serão desinfetados regularmente com álcool 70% os equipa-
mentos de uso contínuo, como teclados, bancadas de trabalho e telefo-
nes. Também serão desinfetados os materiais utilizados pelas equipes 
de limpeza, como vassouras, baldes, pranchetas, aspiradores de pó, etc. 
Será intensificada a limpeza e desinfecção de objetos e locais de uso 
comum, como corrimãos, botões de elevador, maçanetas, bebedouros e 
interruptores.

d) Bebedouros
 Para evitar contágio, todos os bebedouros do Colégio foram adap-
tados. Os esguichos do tipo jato (para uso direto com a boca) foram re-
movidos e substituídos por esguichos do tipo coluna. Por isso, todos 
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deverão trazer de casa seus copos ou garrafinhas.

e) Elevadores
 O uso de elevadores por alunos só será permitido em caso de 
pessoas com dificuldades ou limitações de locomoção, e dentro do li-
mite de 1 pessoa por vez. Em casos especiais, onde é necessário que 
um acompanhante auxilie o estudante, ambos devem ficar dentro da 
demarcação que garante o afastamento de 2 metros entre eles.

 Além disso, os botões do elevador estão protegidos por papel in-
sulfilm e serão higienizados após cada uso.

f) Cantinas
 Nesse primeiro momento, apenas a Cantina dos Pilotis do Colégio 
Diocesano estará funcionando. Os pedidos das famílias e estudantes 
que optarem por esse serviço serão feitos on-line até às 8h45 de cada 
dia, através de aplicativo próprio, que será apresentado aos estudantes, 
mediante comunicação específica. Pelo aplicativo, os pais ou estudan-
tes deverão selecionar a forma de pagamento, podendo ela ser feita em 
cartão ou espécie (neste caso, o dinheiro deve ser entregue protegido 
em um saquinho e também deverá informar se precisará de troco, que, 
por sua vez, será entregue também dentro de um saquinho junto ao 
lanche do aluno). 

g) Embarque e desembarque de transporte escolar
 O embarque e desembarque dos estudantes continuará ocorren-
do nas duas portarias, agora com espaço sinalizado e demarcado.

h) Catracas 
 Durante este período de pandemia, as catracas estarão liberadas 
para a entrada dos estudantes.

I) Atendimento nos setores administrativos
 O atendimento presencial da Secretaria do Colégio Diocesano só 
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será realizado através da recepção (lado esquerdo). Em casos excep-
cionais, as pessoas serão direcionadas, de forma individualizada, para 
o Setor.

 Já o atendimento presencial do Setor de Comunicação, será fei-
to apenas na recepção. Caso precisem de orientações específicas, o 
profissional irá acompanhar o requerente até o setor para realizar o 
atendimento.
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ROTINA ESCOLAR

 A fim de assegurar o distanciamento social e o respeito às normas 
sanitárias, precisamos efetuar algumas mudanças na nossa rotina es-
colar. Abaixo, detalhamos cada uma delas. Mas, se você continuar com 
dúvidas após a leitura atenta deste manual, não deixe de nos contatar. 
Os coordenadores pedagógicos e os profissionais do Serviço de Psico-
logia Escolar estão prontos para ajudá-lo.

DINÂMICA DO RETORNO ÀS
ATIVIDADES PRESENCIAIS

 Não. Estaremos preparados para receber todos os estudantes 
liberados para o retorno às atividades presenciais, conforme regula-
mentação estadual, respeitando o protocolo a seguir, mas a decisão 
quanto a esse retorno é da família, que pode perfeitamente optar pela 
permanência dos filhos em atividade remota. Além disso, estudantes 
em grupo de risco ou que possuem necessidades educacionais espe-
ciais, por orientação das normativas governamentais, continuarão a ter 
aulas apenas no formato remoto.

 No retorno às atividades presenciais, o Colégio procura garantir 
ao máximo a segurança dos estudantes, mantendo-os em suas turmas 
de origem, mas dividindo-os em três grupos, que terão suas aulas pre-
senciais em rodízio, por grupos, cada grupo limitado ao máximo de 35% 
dos estudantes de cada turma.

a) Assinatura de Termo de Consentimento e Responsabilização
 Cada estudante que retornar à escola em atividade presencial 
deverá ter assinado, por seus responsáveis legais, Termo de Consenti-
mento e Responsabilização pelo Cumprimento dos Protocolos para Re-
torno às Aulas Presenciais, em que se indica, entre outros, a ausência 
de sintomas de síndrome gripal. 
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b)  Proteção e restrição de retorno a educadores, colaboradores e es-
tudantes de grupos de risco
 A partir de levantamentos feitos com os próprios colaboradores, 
educadores, estudantes e famílias, todos os identificados como perten-
centes a grupos de risco deverão permanecer em casa atividade laboral 
ou de estudos de forma remota.

c)  Acesso às instalações da escola
 Verificação de temperatura e disponibilização de álcool em gel a 
 70% em cada entrada liberada (Recepção da rua Barroso, portaria 
 da São Pedro com 13 de maio, Estacionamento);

  A entrada e saída dos estudantes devem ocorrer pela Porta-
  ria da Rua 13 de maio com a Rua São Pedro.

 Suspensão da verificação biométrica, passando-se a utilizar so-
 mente carteirinhas com chip detectável por sensor de aproximação 
 nas catracas;

 Tapete sanitizante para higienização de calçados em cada um dos 
 acessos do colégio;

 Nebulização sanitizante de calçados e mochilas;

 Sinalizações indicativas de distanciamento, locomoção e zonas de 
 risco no piso, nas escadas, rampas, portas e maçanetas, elevado-
 res, bebedouros e outros;

 Isolamento de alguns espaços como túnel, áreas do ginásio, biblio-
 teca, e outros.

 Orientações de distanciamento mínimo de 2m entre quaisquer pessoas 
 nas instalações do colégio, e de suspensão de qualquer contato físico.

 Restrição de atividades com estudantes no colégio no turno da 
 tarde.
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d) Horário de chegada, de aulas, intervalos e saídas dos estudantes
 O horário de aulas da escola será concentrado no turno manhã, 
com abertura da portaria a partir das 6h30.

 Permanecem os mesmos horários de aulas e intervalos no turno 
da manhã, sendo que no turno da tarde, as aulas permanecerão so-
mente no sistema remoto.

 Na descida para os intervalos e na saída de encerramento das aulas, 
as turmas serão liberadas uma por vez, como espaçamento mínimo de 
tempo entre elas, para garantia do distanciamento entre os estudantes.

e) Espaços de permanência dos estudantes nos intervalos:
 Durante os intervalos, os grupos de estudantes permanecerão em 
espaços especialmente destinados, tais como pilotis da Cantina e quadra, 
que estarão adaptados para manutenção do distanciamento dos estu-
dantes em cada grupo e dos grupos entre si.

f) Kits de proteção destinado aos professores
Kit de protetor facial, máscara e álcool em gel a 70%;
Kit individual de pinceis e apagador;
Em sala de aula e na sala dos professores:

 Dispenser de álcool em gel a 70%;

 Kit com toalhas descartáveis e álcool isopropílico para higienização 
 de equipamentos digitais;

g) Organização das atividades presenciais por grupos de estudantes
 A coordenação pedagógica encaminhará por escrito a todas as tur-
mas que estarão retornando às atividades presenciais, a distribuição or-
ganizada dos grupos de estudantes por semana, bem como o calendário 
de todas as atividades programadas para o ano letivo de 2020.
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ADEQUAÇÕES GERAIS

Salas de Aulas e outros espaços de Aprendizagem

Lotação das salas

 Restrita à utilização tão somente das salas de aula da 3ª série do 
ensino médio, sua lotação foi reestruturada para o máximo de um terço 
(1/3) do total de estudantes de cada turma, com distanciamento mínimo 
individual de 2m entre os estudantes e destes com os professores;

Sistema de rodízio
 As turmas foram reorganizadas por grupos fixos, que compare-
cem à escola em sistema de rodízio semanal, cada grupo com uma se-
mana na escola e duas semanas em casa, utilizando sempre os mes-
mos espaços de referência; 

Rotina de Oração
 Continua ocorrendo diariamente, com os estudantes em sala de 
aula, cada um em seu lugar respectivo, com mediação do recurso tec-
nológico de TV e dos professores; 

Entrega e recebimento de tarefas
 Prioriza-se a utilização de entregas e recebimentos de tarefas por 
meios virtuais, restringindo as entregas físicas somente ao absoluta-
mente inevitável, e após devida higienização;

Contato físico
 Está expressamente suspenso todo e qualquer contato físico 
(beijo, abraço, aperto de mãos etc.) entre os estudantes, estudantes e 
professores, professores e professores e quaisquer outras pessoas no 
ambiente escolar;
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Circulação em sala de aula
 Está suspensa a livre circulação pela sala de aula, devendo-se 
evitar que os estudantes sejam chamados a responder atividade no 
quadro acrílico, uma vez que pincel e apagadores são de uso individual 
e não devem ser compartilhados. 

Kits de higienização de equipamentos
 Kit com álcool isopropílico e toalhas descartáveis para higieniza-
ção dos equipamentos e recursos pedagógicos.

Pinceis e apagadores
 São de uso individual, e escola tem providenciado um kit pessoal 
para cada professor. 

Educação Física
 Estão suspensas as atividades presenciais desse componente 
curricular, permanecendo suas somente de forma remota.

Uso do Auditório, Salas de Eventos e Laboratórios
 Esses espaços permanecerão fechados. até a avaliação gradativa 
e autorização do seu retorno, considerando o gerenciamento de risco 
epidemiológico e sanitário.

Espaços de atividades complementares

Salas do Serviço de Psicologia
 Atendimento individualizado por agendamento, com distancia-
mento de contato de 2m, janelas abertas, dispenser de álcool a 70%.

Enfermaria
 Atendimento individualizado com distanciamento, higienização de 
mãos de atendente e estudantes e de áreas e objetos de contato, antes 
e após cada atendimento.
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Terraço suspenso
 Espaço restrito para utilização mediante agendamento, 1 estu-
dante por mesa, com higienização antes e após cada utilização

Biblioteca
 Utilização física suspensa no ano de 2020. Para fins de estudos 
individuais, os estudantes são recomendados a fazerem isso no am-
biente doméstico, uma vez que a predominância dessa prática é no 
contraturno e a permanência na escola está indicada para o mínimo de 
tempo possível. Para estudos em grupos, somente via ambiente virtual

Capelas
 Usos por agendamento, com higienização antes e após cada utili-
zação, 1 estudante por banco, com distanciamento mínimo de 2m, ban-
cos marcados para não utilização, janelas abertas

Espaço da Formação Cristã
 Espaço restrito à utilização e permanência dos agentes de forma-
ção cristã, com distanciamento mínimo de 2m. O atendimento ao estu-
dante deverá ser agendado e realizado em outro ambiente

Quadras
 Suspensa a utilização para atividades físicas coletivas, que so-
mente serão retomadas em 2021; utilização com disposição de mesas 
e cadeiras, com distanciamento mínimo de 2m, utilizáveis por grupos 
específicos de estudantes durantes os intervalos de aulas;

Salas de Apoio Pedagógico e Monitoria 
 Sem atendimento presencial. Esses serviços ocorrerão somente 
no ambiente virtual, no contraturno;

Cantina e Restaurante
 Somente a Cantina permanecerá em funcionamento, com atendi-
mento indireto, com pedidos realizados e pagos mediante aplicativo, e 
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ambiente fornecido em embalagem individual e higienizada. No espaço 
de alimentação, mesas e cadeiras serão dispostas com distanciamento 
mínimo de 2m, para uso individual.

Laboratórios de aprendizagem
 Restrição do uso desses espaços ao mínimo absolutamente ne-
cessário, higienização do ambiente antes e após cada uso, demarcação 
de lugares com distanciamento, higienização de objetos de contato an-
tes e após cada uso;

Intervalo e Término das aulas
 Quando nos momentos de término das aulas ou descida para o 
pátio, os grupos de estudantes são liberados com de intervalos de en-
tre um grupo e outro, de modo a não se encontrarem nos corredores e 
escadas.
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Comunicação

Mídias de comunicação interna
 Adoção de mídias de comunicação interna e de ampla circulação, 
destacando:

I) a proibição de acesso às instalações escolares de quaisquer pes-
 soas que estejam apresentando sintomas característicos de sín-
 drome gripal (coriza, tosse seca, dor de garganta, febre, cansaço, 
 falta de ar, mialgia, diarreia, cefaleia, perda parcial ou total de 
 olfato ou paladar);

II) Informações sobre medidas preventivas contra o Novo Corona-
 vírus, como a higienização adequada das mãos com água e sabão
  e/ou álcool gel a 70% e uso correto de máscaras.

Momentos diários de informações e esclarecimentos sobre a COVID-19
 Especialmente nas duas primeiras semanas do retorno às ativi-
dades, será dedicada 1 (uma) hora diária, dividida em seis sessões de 10 
min para informações, orientações e esclarecimentos, visando a inten-
sificação das medidas de prevenção junto aos estudantes, professores 
e demais colaboradores;

Locomoção interna

Elevadores
 Utilização permitida nas seguintes condições:

I) Pessoas com dificuldades ou limitações de locomoção, uma pes-
 soa por vez;

II) Transporte de cargas/materiais;

III) Dispenser de álcool em gel em seus acessos. 
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Ida aos banheiros
 É organizada e controlada pelos professores e auxiliares de coor-
denação, de modo a garantir que seja apenas um estudante por vez e 
que os estudantes não se encontrem nesses momentos.

Escadas e rampas
 Utilização de demarcação indicando os sentidos dos fluxos de subi-
da e descida e dispenser de álcool em gel a 70% em seu início e término;

Ventilação de ambientes

Portas e janelas
 Adoção da ventilação natural em todos os ambientes que a admi-
tirem, com portas e janelas abertas, e, quando a utilização do ar-condi-
cionado for necessária, manutenção de portas e janelas entreabertas; 

Ar-condicionado
 Redução e restrição do uso dos aparelhos de ar-condicionado, 
com ampliação da frequência de limpeza de filtros e aparelhos por em-
presa certificada.

Uso de máscara e protetor facial por estudantes e professores

Estudantes
 Durante todo o tempo de permanência na escola, a máscara é de 
uso obrigatório aos estudantes, e o protetor facial de uso opcional, de-
vendo a máscara ser trocada a cada três horas ou quando ficar úmida. 

Professores
 Durante todo o tempo de permanência na escola, são de uso obri-
gatório aos professores a máscara e o protetor facial, devendo a más-
cara ser trocada a cada três horas ou quando ficar úmida;
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Gestão Administrativa

Setores administrativos
 Os setores administrativos estão reorganizados em conformidade 
com o que estabelece o Protocolo Específico Nº 027/2020, publicado 
no Decreto Nº 19.112, de 21 de julho de 2020.

Ponto eletrônico dos colaboradores
 O relógio eletrônico continuará sendo utilizado com orientação 
e exigência aos colaboradores para a correta higienização das mãos 
antes e após a batida do ponto. Para isso, há a disponibilização de um 
dispenser de álcool a 70% junto ao relógio de ponto eletrônico.
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ATENÇÃO E CUIDADO NAS DIMENSÕES
SOCIOEMOCIONAL E ESPIRITUAL-RELIGIOSA

 O cuidado com os aspectos socioemocional e espiritual-religioso 
dos nossos estudantes e de toda a comunidade acadêmica continua a 
ser uma de nossas prioridades. Ao longo de todo o período de retorno 
às atividades presenciais, está prevista a participação dos estudantes 
em projetos e interações voltados para a manutenção de seu equilíbrio 
socioemocional e espiritual-religioso, desenvolvidos através do Proje-
tos e Laboratórios VIDAHS (Vivenciar, Integrar, Desenvolver e Aprender 
Habilidades Socioemocionais), conduzido pelo Serviço de Psicologia 
Escolar e Educacional (SEPE), e MAGIS, conduzido pela equipe de For-
mação Cristã.

 As ações dessas duas frentes de atenção e cuidado (VIDAHS e MA-
GIS) estarão disponibilizadas aos estudantes, famílias e a toda a comu-
nidade escolar através de programações específicas, encaminhadas aos 
estudantes, famílias, educadores e demais colaboradores do colégio.
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GALERIA DE IMAGENS

Entrada da rua
Treze de Maio

Entrada da rua
Treze de Maio
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Higienização de calçados
e mochilas

Higienização de calçados
e mochilas
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Sala de aula

Sala de aula
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Sinalização de
escadas

Sinalização de
escadas
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aferindo
temperatura

higienização das mãos 
com álcool 70%
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Entrada rua
Barroso

Entrada rua
Barroso




