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Protocolo de Retomada das Aulas Presenciais 

1) Realizamos a aquisição de equipamentos de segurança e higiene, tais 

como: termômetro digital, totem álcool gel com pedal, tapetes 

higiênicos, recipientes de álcool gel para todos os ambientes, máscaras 

e face shield para funcionários e professores, copos descartáveis e 

faixas de isolamento. 

2) As salas de aula estão organizadas, de maneira que as carteiras foram 

isoladas para garantir o distanciamento entre os alunos. As faixas de 

isolamento não podem ser retiradas em hipótese alguma.  

3) A higienização de todo o ambiente escolar será redobrada. Onde as 

funcionárias de limpeza ficarão constantemente higienizando os locais 

de maior acesso. 

4) Nos sanitários, será disponibilizado álcool 70% em spray para que os 

assentos sejam higienizados antes e após o uso. As auxiliares 

acompanharão os alunos do Jardim ao 2º ano. 

5) Todos os alunos, responsáveis e funcionários serão instruídos para 

seguirem as normas de higiene, segurança e distanciamento; de 

maneira verbal e escrita. 

6) Na portaria do Colégio teremos um responsável por:  

a) Verificar a temperatura dos funcionários; alunos e responsáveis. 

b) Solicitar a higienização das mãos e calçados antes de entrarem no 

Colégio. 

c) Assegurar a utilização do uso obrigatório de máscaras. 

7) Realizamos uma lista de alunos que retomarão as aulas presenciais;               

dividindo-os em núcleos. 

8) Os alunos que apresentaram dificuldades de aprendizagem, receberão 

um atendimento específico; em horários e dias previamente 

determinados. 
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9) Será realizado um rodízio de alunos, onde só haverá contato entre 

grupos do mesmo núcleo. 

10)  Os núcleos estão formados, respeitando a porcentagem máxima da 

capacidade de cada sala, com horários e dias específicos para que não 

haja aglomerações na hora da entrada, saída e dentro do Colégio. 

11)  Para que os alunos possam participar das aulas presenciais deverão 

utilizar máscaras e trazer a própria garrafa de água. Para os que 

desejarem aconselhamos a trazerem o próprio recipiente de álcool gel. 

12)  Os intervalos para lanche serão realizados no formato de rodízio, 

utilizando diferentes áreas do Colégio para cada núcleo, respeitando o 

distanciamento de 1,5 metro. 

13)  Priorizaremos as aulas ao ar livre, utilizando todo espaço escolar. 

14)  Teremos funcionários responsáveis por: 

a) Monitorar o fluxo dos corredores, sanitários e pátios. 

b) Organizar a entrada e saída dos alunos. 

c) Fiscalizar o cumprimento das regras de segurança. 

 


