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Juntos para
novos desafios!

ORIENTE-SE!

Este documento é uma orientação de retorno às
aulas semipresenciais depois do longo período de
isolamento social.

CUIDEM-SE...
CUIDADOS ESPECIAIS

AFERIÇÃO DE TEMPERATURA

Muitas dicas e informações de
como será o “novo normal ”.

Investimento em equipamentos
para garantir-lhes segurança e
conforto em nosso retorno.

USO DE MÁSCARA

CUIDADOS EM SALA DE AULA

O uso de máscara será
obrigatório para todos, com
algumas exceções, confiram.

Posicionamento das carteiras,
regrinhas para entrada e saída e
muitas novidades...
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1. APRESENTAÇÃO
A pandemia da COVID-19 trouxe inúmeras perdas para toda a
sociedade – vivemos momentos difíceis, com muitos desafios e
superações. Contudo, caminhamos em parceria, adaptamo-nos ao
novo cenário e avançamos na busca constante de uma educação de
qualidade através das nossas aulas remotas.
Seguindo o protocolo que define o funcionamento das atividades de
classe com a presença de alunos, elaboramos esse documento para
orientação de toda a comunidade escolar.
Agora, com alegria e segurança, retornaremos às aulas
semipresenciais após um longo período de isolamento social.
Entretanto, ainda por imposição da pandemia, este novo momento
exige mudanças de comportamentos, atitudes e hábitos que são
imprescindíveis para seguirmos de forma segura.
A união e o esforço de todos serão
decisivos para o bem comum. Desta
forma, passaremos, mais uma vez
unidos, por um novo período de
adaptação.
Precisaremos da colaboração e da
responsabilidade de todos para que as
orientações e determinações deste
Manual sejam cumpridas.
Posto isso, fica claro que
mudaremos a nossa rotina de
convivência.

Que São José continue protegendo
e abençoando todas as famílias!
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2.1. Chegada ao Colégio

2. ORIENTAÇÕES AOS
ALUNOS E FAMILIARES

O nosso Colégio procura seguir os ideais franciscanos de
acolhimento, alegria e solidariedade; no entanto, o estar juntos, o
aperto de mão, abraços e beijos continuam suspensos.
O uso do uniforme continuará obrigatório;
Todos terão sua temperatura aferida e deverão higienizar as
mãos com álcool gel 70% antes de adentrar aos espaços físicos do
Colégio;
Para entrar e permanecer no ambiente escolar, é obrigatório o
uso de máscaras;
2.2. Entrada e saída das dependências do Colégio
A temperatura dos colaboradores, prestadores de serviços e
alunos deve ser aferida, e aqueles que tenham resultado igual ou
superior a 37,5°C serão impedidos de acessar as dependências
internas, sendo imediatamente direcionados à sala de acolhimento
para que possamos comunicar à família. Assim, é necessário
manter os números de contato atualizados.
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No acesso ao Colégio, todas as pessoas devem
higienizar as mãos com álcool gel 70% ou lavá-las
com água e sabão, assim como os calçados devem
ser higienizados com o uso dos tapetes
sanitizantes;
Não será permitida a entrada de portadores,
pais e/ou responsáveis nas dependências do
Colégio. Casos distintos, serão tratados de forma
específica, de acordo com a necessidade de cada
aluno;
Os horários de entrada e saída foram
organizados de forma a evitar aglomerações. Os
pais e/ou responsáveis devem evitar atrasos;
Os colaboradores e alunos que estiverem com
suspeita de COVID-19 não devem comparecer ao
Colégio;
O uso de máscara será obrigatório para os alunos do Ensino
Fundamental, Anos Iniciais e Finais e Ensino Médio, assim como para os
colaboradores e visitantes no acesso e permanência nas dependências
do Colégio;
Os alunos da Educação Infantil (0 a 5 anos) não serão obrigados a
utilizar máscaras para entrar e permanecer no Colégio; no entanto,
devem ser orientados a evitar contato físico;
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Os alunos com autismo não serão obrigados a utilizar
máscaras para entrar e permanecer no Colégio, conforme o
parágrafo Único do artigo 2º do Decreto Municipal nº 33.719, de 03
de abril de 2021;
Os alunos ou quaisquer outras pessoas que compareçam sem
máscaras ficarão impedidos de acessar o Colégio e devem ser
encaminhados a um local adequado para aguardar o
comparecimento dos pais e/ou responsáveis, com exceção aos
casos já previstos para alunos da Educação Infantil, alunos com TEA
e/ou complicações de saúde severas;
Os alunos que, porventura, tenham tido contato com casos
confirmados de pessoas com COVID-19, não poderão vir ao
Colégio, e os responsáveis precisam comunicar imediatamente à
coordenação e seguir as orientações dos órgãos competentes de
saúde. O retorno ao colégio só será permitido com a apresentação
de Teste negativo para COVID-19.
2.2.1- Pontualidade
Seguindo os protocolos, o Colégio fez um escalonamento para
a chegada e saída dos alunos. Os portadores, pais e/ou
responsáveis NÃO PODERÃO ATRASAR para evitar aglomerações.
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2.2.2 - Local e horário de entrada
e saída.

Obs.: Devido ao ajuste nos horários de entrada e saída, os horários de aula também
foram alterados. Acompanhem os mesmos em nosso site.
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2.2.3. SALA DE ACOLHIMENTO
Os alunos que apresentarem temperatura igual ou superior a
37,5°C serão encaminhados, por um funcionário do Colégio, à sala
de acolhimento e, nela, aguardarão a chegada do seu responsável,
para que retornem às suas residências. Ratificamos que é
fundamental a atualização dos contatos telefônicos.
2.3. AO SE DIRECIONAR À SALA DE AULA
Ao entrar nas dependências do Colégio, o aluno dirigir-se-á,
imediatamente, à sua sala de aula e permanecerá nela. Não será
permitido, em hipótese alguma, ficar nas áreas comuns (pátio,
corredores e quadras);
É imprescindível que o aluno obedeça às sinalizações internas
indicadas, de maneira a garantir a distância mínima entre as
pessoas, durante sua locomoção.
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2.4. DURANTE AS AULAS

Os alunos que apresentarem temperatura igual ou superior a
37,5°C serão encaminhados, por um funcionário do Colégio, à sala
de acolhimento e aguardarão a chegada do seu responsável, para
que retornem às suas residências. Ratificamos que é fundamental a
atualização dos contatos telefônicos.
Orientações para os alunos:
As regras de convívio e de proteção dentro da sala de aula
devem ser observadas e cumpridas rigorosamente pelos alunos;
O acesso e permanência na sala de aula só serão permitidos
com o uso de máscara, com exceção dos alunos da Educação
Infantil (0 a 5 anos) que não serão obrigados a utilizá-la,
conforme o Decreto Municipal nº 33.812, de 24/04/2021;
A higienização das mãos deve ser feita antes de entrar na sala
de aula;
Os alunos deverão cumprir as instruções quanto ao fluxo de
entrada e saída da sala de aula, seguindo as sinalizações e
orientações visuais;
Para a Educação Infantil, será necessário também o uso de
meias antiderrapantes, pois os calçados serão retirados e mantidos
do lado de fora da sala;
Nas salas de aula, as carteiras estarão identificadas com os
nomes dos alunos, não sendo permitida a mudança de lugar, sob
nenhuma hipótese. Desta forma, as carteiras garantirão a distância
mínima de 1,5 m entre seus ocupantes;
CARTILHA DE RETORNO
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As janelas das salas permanecerão abertas, viabilizando a
renovação do ar e garantindo ambientes mais arejados;
Não haverá recolhimento das atividades individuais para
correção, atendendo às recomendações do protocolo.
Não será permitido aos alunos trazerem brinquedos de casa
para o Colégio;
Os alunos também não poderão compartilhar nenhum objeto
pessoal, como: celular, casaco, garrafinha de água e objetos
escolares (mochila, caneta, borracha, livros, etc.).
Atentem aos sintomas pessoais – caso não estejam se
sentindo bem, comuniquem imediatamente ao professor em sala.
As aulas, para aqueles que optarem permanecer apenas no
remoto, continuarão sendo transmitidas, em tempo real, pelas
plataformas, exceto para a Educação Infantil.
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2.5. UTILIZAÇÃO DE SANITÁRIOS E BEBEDOURO
2.5.1 Sanitário
Para evitar aglomeração e garantir a utilização do
sanitário com segurança, será necessário que:
o aluno sinalize e aguarde a permissão do
professor, durante o tempo da aula;
mantenha-se atento ao controle de acesso e sinalizações com
o número máximo de pessoas permitido no local, inclusive durante
o intervalo;
o aluno deverá lavar as mãos antes e
depois de utilizar o sanitário;
2.5.2 Bebedouro
Os bebedouros estarão disponíveis apenas para encher
“squeezes” (garrafinhas de água) ou copo de uso individual;
Ao utilizar o bebedouro, é necessário a higienização das mãos;
Fiquem atentos às marcações de distanciamento para evitar
aglomeração.
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2.6. DESCARTE DAS MÁSCARAS
Descarte as máscaras nas lixeiras identificadas para esse fim;
Após a remoção, ou sempre que tocar uma máscara usada,
higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel 70%;
Não reutilize máscaras descartáveis.

3. NOVA ROTINA
3.1. Retorno gradativo

Seguiremos os protocolos para a retomada das atividades
com a adoção da modalidade híbrida;
Como foi informado na circular de 26 de abril de 2021, a não
manifestação dos senhores a respeito da opção da modalidade das
aulas escolhida será considerada para o Colégio como a
modalidade não presencial (on-line);
Conforme recomendação dos órgãos de saúde e decretos
governamentais, as turmas serão divididas em: T1 (turma 1) e T2
(turma 2), de modo a respeitar o distanciamento de 1,5m entre os
alunos. Assim, cada turma frequentará presencialmente a escola
em semanas alternadas, conforme cronograma.
CARTILHA DE RETORNO
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As listagens com as turmas divididas estarão disponíveis no
Teams para os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, e na
Plataforma Plural para os alunos da Educação Infantil.
Não serão possíveis ajustes particulares entre alunos na lista
de rodízio.
3.2 - Intervalo
Na Educação Infantil, o lanche trazido de casa deverá vir
preferencialmente em embalagem descartável;
Os alunos da Educação Infantil que desejarem adquirir o
lanche da cantina, terão o mesmo comprado pela auxiliar de classe;
Os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental que forem
comprar o lanche na cantina serão acompanhados por uma
auxiliar;
Os alunos do 2º ao 5º ano que desejarem comprar o lanche na
cantina serão liberados, gradativamente, pela professora, em
horário de intervalo escalonado, de acordo com a organização da
escola;

Os alunos do 6° ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do
Ensino Médio irão lanchar na cantina, em horário de intervalo
escalonado, de acordo com a organização da escola;
Nos intervalos, os alunos devem seguir rigorosamente as
sinalizações respeitando o distanciamento social.
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3.3. Kit higiene
Os alunos deverão trazer o seu kit, contendo: máscaras, copo,
garrafa/squeeze. O álcool gel 70%, apenas para os alunos do Ensino
Fundamental I e II e Ensino Médio.
3.4. Higienização das mãos
Espalhamos álcool gel 70% nos ambientes do Colégio, assim
como em todas as entradas e saídas;
Os alunos serão orientados diariamente quanto aos cuidados
com a higiene: uso correto da máscara, lavagem das mãos e uso do
álcool gel 70%.

3.5 Medição de temperatura
A temperatura de todas as pessoas será aferida. Nossos
colaboradores estarão nas entradas, fazendo a medição com o
termômetro digital. Em caso de temperatura igual ou acima de
37,5oC, o aluno, familiar ou visitante não poderá adentrar nas
dependências do Colégio.

Os alunos, cuja temperatura esteja igual ou superior a
37,5°C, serão encaminhados para a sala de acolhimento, onde
aguardarão o seu responsável.
(Mais uma vez, pedimos que mantenham os contatos
telefônicos atualizados).
CARTILHA DE RETORNO
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3.6 Funcionamento da cantina
A cantina funcionará, respeitando os horários programados, as
orientações de segurança quanto ao uso de máscara, álcool gel
70% e distanciamento de 1,5m, entre os alunos na fila.
Seguiremos as normas orientadas pelo Ministério da Saúde,
quanto aos cuidados na elaboração e apresentação dos alimentos.
Os colaboradores estarão utilizando máscara,
descartáveis e disponibilizarão álcool 70% nos balcões.

luvas

3.7 Pátio, Biblioteca e Parquinhos
Temporariamente, o uso desses espaços estará suspenso;
assim que retomado, serão reforçadas a higienização, horários
escalonados e sinalizações que indiquem o distanciamento.
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3.8 Enfermaria
Caso o aluno tenha necessidade de ir à Enfermaria, o
atendimento será feito individualmente. Aqueles que,
eventualmente, demandem pelos serviços no mesmo horário em
que outro lá já esteja devem aguardar, até que a enfermaria
autorize o atendimento.
3.9 Higienização dos ambientes
O Colégio será devidamente higienizado, seguindo os
protocolos recomendadas pelos órgãos competentes.
3. 10 - Atendimento no Colégio
Manteremos os atendimentos administrativos e da equipe
técnico-pedagógica por telefone, e-mail ou meio virtual.
4. Casos suspeitos ou confirmados de COVID-19
Nos casos suspeitos de COVID-19, os alunos deverão
ausentar-se das aulas presenciais e acompanhá-las remotamente
até a confirmação ou não do fato;
Diante dos casos confirmados de COVID-19, o Colégio deverá
apresentar imediata suspensão das aulas semipresenciais da sala
de aula em que ocorreu o caso pelo período determinado pelos
órgãos de saúde;
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O Colégio também notificará, imediatamente, as autoridades
de Saúde do Município sobre a existência de casos confirmados de
COVID-19.
5. Considerações Finais
Este manual foi elaborado com base nos Decretos e
Resoluções Governamentais, seguindo de maneira rigorosa as
orientações dos Órgãos de Saúde competentes. No decorrer do
retorno, ajustes poderão ser realizados e serão informados de
acordo com a necessidade.
Salientamos a importância de mantermo-nos unidos para a
preservação da saúde e bem estar de todos os integrantes da
comunidade escolar. As instruções apresentadas aqui são
fundamentais para um retorno seguro e tranquilo às aulas
presenciais. Contamos com a colaboração e compreensão de
todos.

Paz e Bem, e muita saúde!!!
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