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APRENDIZAGEM

TRANSPARÊNCIA

Garantir ambientes seguros de aprendizagem
para todos os nossos estudantes e educadores,
seja presencial ou remoto (on-line) e respeitando
as especificidades de cada faixa etária.

Fornecer sempre informações claras e precisas 
sobre todos os nossos processos e decisões.
Garantir que as famílias e colaboradores tenham
acesso às informações e colaborem com os
processos e protocolos.

NOSSOS
OBJETIVOS

SEGURANÇA
Nosso principal objetivo é garantir a
segurança de todos da nossa comunidade,
minimizando o risco para todos.

A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.



COMUNICAÇÃO

TREINAMENTO

IMPLEMENTAÇÃO

Protocolos

Garantir que todos os
públicos tenham acesso aos
protocolos e decisões desse
plano de reabertura  através
dos diferentes canais e
mídias.

Colaboradores, famílias
e estudantes

Para promover a
conscientização, explicar os
procedimentos e tirar dúvidas. Aplicação e monitoramento

O comitê de monitoramento da escola irá
verificar diariamente a execução 
dos protocolos e realizar os ajustes
necessários.

ETAPAS
DO PLANO DE REABERTURA

A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.



DE RISCO
Os colaboradores e estudantes com maior
risco deverão permanecer em suas casas e, se
possível, realizar suas atividades a distância,
inclusive educadores, que continuarão
desenvolvendo suas aulas virtualmente.

As aulas, atividades e avaliações continuarão
de forma on-line para esses estudantes.

GRUPOS
A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.



Na primeira fase de retorno, as aulas continuarão de forma
híbrida, com parte das atividades presenciais e outra parte
remota / on-line.

As aulas remotas continuarão usando o Google Meet e
outras ferramentas e dispositivos que possibilitem a
participação e interação dos estudantes.

As famílias poderão optar por manter seus estudantes 100%
no formato on-line / remoto até a vacinação. 

A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.

 HÍBRIDOENSINO



   PARA A
ESCOLA

ANTES DE
IR

Autoavaliação
Kit de materiais

Higienização

A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.



 
autoavaliação

Se o estudante ou colaborador
pertencer ao grupo de risco para o
agravamento da COVID-19, não
deverá vir para a escola.
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Realizar a autoavaliação
conforme orientado pela
escola.

Está liberado para vir à
escola. 

PRESENÇA DE
SINTOMAS

Febre
Calafrios
Falta de ar
Tosse
Dor de garganta
Dor de cabeça
Dor no corpo
Perda de olfato e/ou paladar 
Diarreia (por motivo
desconhecido)

Caso apresente um desses
sintomas nas últimas 24h, não
deve vir para a escola:

GRUPO DE
RISCO

SEM 
SINTOMAS



MÁSCARA
O uso de máscara é obrigatório para todos os

colaboradores e estudantes.

KIT
DE MATERIAIS

MATERIAIS 
Trazer para a escola o mínimo de
material necessário. Não será possível
o empréstimo ou compartilhamento
de materiais.
Seguir as recomendações de cada
educador.

A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.



Necessário que todos possuam um
saquinho com nome e uma máscara
extra para a troca após 3 horas de uso.
Se a máscara estiver úmida, trocar
imediatamente.

MÁSCARA
PARA TROCA

KIT
DE   MATERIAIS

LANCHEA SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.

Recomendamos trazer lanche
individual. A cantina estará

funcionando e poderá entregar, em
sala, os pedidos.

COPO OU GARRAFINHA
Os bebedouros estarão indisponíveis  para

beber água diretamente. Eles estarão
disponíveis somente para o abastecimento das

garrafinhas e copos individuais.



HIGIENIZAÇÃO

UNIFORMEA SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.

Recomendamos que as roupas
utilizadas na escola sejam lavadas no

mesmo dia e não reutilizadas no dia
seguinte.

MÁSCARAS
As máscaras utilizadas           
    diariamente deverão ser
           lavadas antes de novo uso.

MOCHILA
As famílias serão responsáveis por

higienizar, diariamente, os materiais
e mochilas dos estudantes

antes e depois de virem para a escola.



É obrigatório o uso de máscara por
todos os colaboradores e estudantes,

que devem ser mantidas na posição
correta durante toda a permanência

dentro da escola.
 

Os estudantes e colaboradores
deverão trazer suas máscaras de casa.

Considerando que permanecerão na
escola por um período de até 5h,

deverão portar, pelo menos, duas
máscaras.

A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.

USO DE MÁSCARAM
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A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.

M
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A O coronavírus pode ser espalhado por gotículas suspensas no ar

quando pessoas infectadas conversam, tossem ou espirram.

Muita gente pode ter o vírus sem saber e contaminar outras
pessoas.Por isso o uso de máscaras é importante para que todos se
protejam, em casa e em locais como supermercados, farmácias e
transporte público.

As máscaras faciais caseiras ou industrialidazas, mas não hospitalares
não fornecem total proteção contra a contaminação, mas reduzem a
possibilidade de isso acontecer.

As máscaras são itens de proteção e seu uso deve estar acompanhado
dos outros cuidados indispensáveis de higiene.

As máscaras caseiras podem ser feitas em tecido de algodão, tricoline,
TNT ou outros tecidos, desde que desenhadas e higienizadas
corretamente.

O importante é que a máscara seja feita nas medidas corretas, cobrindo
totalmente a boca e o nariz e que esteja bem ajustada ao rosto, sem
deixar espaços nas lateirais.

Fonte: ANVISA



A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.

MÁSCARA

Fonte: ANVISA

USO DA



Vamos medir a temperatura de todos os estudantes e
colaboradores nos portões da escola.

Se a temperatura for 37,5 graus ou mais, o estudante ou
colaborador em questão terá suas medições refeitas
após 10 minutos.

Se for realmente constatada uma temperatura acima
do índice estipulado, o estudante ou colaborador
deverá voltar para sua casa. 

 

A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.
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HIGIENIZAÇÃO
DOS SAPATOS

A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.

Logo após a medição de
temperatura, os estudantes

deverão passar a sola de seus
calçados no tapete sanitizante.



Os estudantes e colaboradores deverão higienizar as
mãos com álcool gel 70% nos totens instalados
próximos aos portões da escola. Todos os ambientes
terão álcool gel 70%.

 

A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.HIGIENIZAÇÃO

DAS MÃOS



DISTANCIAMENTOA SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.

O Distanciamento de 1,5 metros é
obrigatório: todos os locais de uso coletivo

terão demarcações no chão, respeitando
os 1,5m de distanciamento, por exemplo,

uso do banheiro.
 
 
 
 

Nas salas de aula, as carteitas
 ficarão afastadas a uma distância mínima

de 1,5m entre si.
 

 



DE AULA
A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.

NA SALA



 
O distanciamento mínimo entre estudantes e educadores na sala de aula nos

segmentos do Ensino Fundamental e Médio deverá ser de 1,5m.

                                                       

DISTANCIAMENTOA SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.

Isso não se aplicará para a 
Educação Infantil, tendo em vista os

cuidados (troca de fraldas,
acolhimento de choro, necessidade de
colo, etc.), por isso esse grupo deverá

ter medidas/cuidados específicos.

entre estudantes e educadores



POSICIONAMENTOA SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.

DAS MESAS
Recomendamos que todas as carteiras fiquem

distantes umas das outras e evitar que os
estudantes fiquem um de frente para o outro.

 
Dessa forma, reduziremos a chance de

gotículas levarem o vírus para os olhos,
narizes e bocas dos demais estudantes.

 
Se o número de estudantes na sala de aula,
principalmente na primeira fase, for muito

reduzido na classe, outros posicionamentos
de carteiras poderão acontecer, pois haverá
distanciamento suficiente para minimizar a

chance do contágio.



As salas serão limpas e higienizadas ao fim
de cada período de aula, utilizando os
materiais e seguindo as orientações dos
órgãos governamentais.

HIGIENIZAÇÃOA SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM. DAS SALAS

O lixo será recolhido com o máximo de
cuidado e terá um descarte adequado e

cuidadoso.



CANTINA E
ALIMENTAÇÃO

A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.

RECREIO E
INTERVALOS



LANCHES
A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.

 Os estudantes ficarão, preferencialmente, em
suas salas de aula. 

  
Se o estudante desejar, poderá comprar direto na
cantina, pois, durante o atendimento presencial,
no balcão, respeitaremos  o distanciamento de
1,5 m. O aluno estará sempre acompanhado de

um funcionário da equipe e sob a sua vigilância.
 

Higienizar as mãos antes e após o lanche e,
então, proceder com a higienização da carteira

(álcool 70% e papel toalha).



Retirar a máscara e colocar em um saquinho
plástico identificado com o nome.
Guardar na mochila.
Lavar as mãos.
Lanchar mantendo a distância de 1,5m dos
colegas e educadores.
Lavar as mãos e passar álcool gel 70%.
Colocar a máscara limpa (máscara extra
levada para a escola).

Os educadores orientarão os estudantes sobre
como deverão proceder com a retirada da
máscara na hora de beber água ou comer o
lanche.

USO DA MÁSCARA

A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.

NA HORA DO LANCHE



Após os primeiros dias de reabertura, as áreas
poderão ser utilizadas, preferencialmente, com
demarcações de distanciamento no chão.

Logo após o uso, o local deverá ser higienizado,
assim como todos os objetos do grupo.

A quadra e espaços do refeitório poderão ser
usados, seguindo a mesma orientação.

ÁREASA SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM. COLETIVAS



HIGIENIZAÇÃO
LIMPEZA E

A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.



LIMPEZA 
DOS ESPAÇOS

A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.

Antes da reabertura da escola, será feita
uma limpeza geral e desinfecção de

todas as instalações.
 

Banheiros, maçanetas e corrimãos serão
limpos e desinfectados a cada 2 horas.

 
Lixos serão recolhidos a cada 2 horas em

todos os espaços que estão sendo
usados.

 
Salas de aula serão limpas e

desinfectadas após cada uso e antes do
grupo seguinte.

 
 



Considerando as famílias que contratam o
transporte diretamente com o transportador,
somente orientamos para que tenham cautela,
verifiquem se o número de estudantes nas vans é
reduzido, respeitando um espaçamento mínimo
de 1,5m e mantendo as janelas abertas, para que
haja fluxo de ar.

As vans deverão ser higienizadas a cada período
escolar, antes de buscar e depois de levar os
estudantes para casa. Os motoristas e seus
auxiliares devem pedir para que os estudantes
passem álcool gel nas mãos antes de entrarem
nas vans.

TRANSPORTEA SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM. ESCOLAR



O uso de máscaras é obrigatório por todos
os colaboradores em todas as áreas da
escola. A máscara deve ser trocada por
uma limpa a cada 3 horas.

A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.

NOVAS FAMÍLIAS

É importante garantir a distância
mínima de 1,5m entre as pessoas em
todas as áreas da escola.

Atendimento e reuniões também de
forma remota/on-line. Entrega de
fornecedores, de preferência, fora do
horário escolar. Atenção aos horários
de entrada e saída.

ATENDIMENTO ÀS
FAMÍLIAS

VISITANTES E
FORNECEDORES

VISITANTES



A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.

NOTIFICAÇÃO
DE      CASOS DA
COVID-19



CASO  SUSPEITO  OU
 CONFIRMADO DA

COVID-19

A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.

Solicitamos às famílias e colaboradores que
comuniquem, imediatamente, à escola quando
identificarem sintomas claros da COVID-19 no
estudante e/ou integrantes da família.

Caso seja feito o teste, pediremos para que
informem na escola quanto ao resultado.

Nessa situação, o estudante ou colaborador ficará
afastado da escola por tempo maior ou igual a 14
dias.

A turma à qual pertence esse estudante será
comunicada.

Temos a responsabilidade de
notificar as autoridades

sanitárias e toda a
comunidade escolar, caso

exista confirmação de caso
de COVID-19, seja com

estudante ou colaborador, a
partir do momento de
retomada das nossas

atividades presenciais.



A SEGURANÇA DE TODOS
É A RESPONSABILIDADE
DE CADA UM.

Fontes complementares:
 ANVISA, OMS - Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e UNICEF.

 
As informações aqui divulgadas poderão sofrer alteração conforme novas

pesquisas e orientações dos órgãos competentes.


