
Aproximando-nos da data prevista do retorno às atividades, enviamos aos Senhores Pais e
Responsáveis, o "Plano de Retomada às Aulas Presenciais" elaborado pela Direção e Equipe
Pedagógica do Colégio Sagrado Coração de Jesus, respeitando os protocolos sanitários que,
antes de tudo, visam garantir a integridade física, mental, psicológica e social de todos os
professores, funcionários, alunos e familiares.

Vivemos um momento que deve ser tratado com especial atenção, uma vez que nossa
preocupação são os cuidados que sabemos serem fundamentais para preservar o nosso
bem maior: a saúde e bem estar de nossa comunidade. Trata-se de um processo contínuo
de adaptação, acompanhando as condições exigidas pelo contexto de nossa localidade e
atender às demandas da aprendizagem.

Todos os profissionais (professores e funcionários) da escola foram instruídos e preparados
sobre os procedimentos corretos de higiene a respeito da nova rotina de trabalho e
colaborarão na aplicação dos protocolos, que deverão obrigatoriamente serem seguidos,
para garantir a segurança de nossos alunos e profissionais.

A rotina pedagógica será adaptada.

Um novo calendário escolar será enviado, já com as devidas alterações.



Com base em pesquisa feita pelo Colégio, junto aos senhores pais, em razão do alto
porcentual de escolha pelo não retorno, tomamos a decisão de que as aulas poderão ser
acompanhadas de forma presencial ou no formato online (remoto).

Será enviado um termo de responsabilidade onde cada família manifestará sua decisão do
retorno presencial.

A retomada das atividades presenciais, para os que assim optarem, será gradual, por
ciclos.

Na data prevista (27 de outubro) iniciaremos com os alunos do Ensino Fundamental I. E
no início de novembro com os alunos da Educação Infantil, conforme descrito abaixo.

Fundamental I Educação Infantil
27/10 – 1º e 5º ano 03/11 – Infantil II
28/10 – 2º ano 04/11 – Infantil I
29/10 – 3º ano 05/11 – Minimaternal
30/10 – 4º ano 06/11 – Maternal

O Ensino Fundamental II e Ensino Médio permanecerão com aulas online até o final do
ano, podendo a partir do início de novembro frequentar presencialmente as aulas de
Apoio Pedagógico (Língua Portuguesa e Matemática), no período inverso (horário a ser
informado).

A equipe pedagógica manter-se-á atenta à saúde emocional e física da comunidade
educativa e, quando necessário, acionará apoio especializado.



PROTOCOLOS ANTERIORES 

À ABERTURA

Para receber os alunos presencialmente, todos os espaços e
estruturas serão higienizados por empresa especializada.

• A desinfecção de manutenção será realizada duas vezes ao dia
(início da manhã, início da tarde) em todos os ambientes da
escola.

• As superfícies (mesas, cadeiras, materiais, brinquedos,
maçanetas, corrimão) serão limpos e esterilizados com álcool
70%.

• Fizemos a readequação dos espaços físicos das dependências a
serem usadas pelos alunos, respeitando o distanciamento
aconselhado entre as pessoas (1,5 m).



• Sempre que possível, as aulas serão em espaços abertos e ventilados.

• Salas de aula permanecerão com janelas abertas, higienizados após troca de turma.

• Distanciamento social entre todos frequentadores do espaço escolar.

• Uso obrigatório de máscaras

• Adotaremos procedimentos contínuos de limpeza e descontaminação de ambientes e de
objetos, na entrada dos alunos.

• Banheiros serão desinfectados sistematicamente.

• Cancelamento temporário de todos os eventos que possibilitem a aglomeração, bem
como alternância nos horários de entrada e lanche.

• Alunos, professores e funcionários doentes deverão ficar em casa (qualquer sintoma ou
febre será comunicado aos pais que deverão vir buscar o aluno o mais breve possível.
Até a chegada dos pais o mesmo, deixará a sala de aula e aguardará em outro ambiente).

PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS 

PELA INSTITUIÇÃO



Kit aluno

• Cada aluno deverá trazer de casa diariamente um kit com vidrinho                                 
ou recipiente pequeno de álcool em gel, 3 ou 4 máscaras e sua                                  
squeeze (garrafinha de água individual).

Bebedouros

• Nos bebedouros as torneiras manuais foram substituídas por sensores.

Cantina 

• Estará fechada temporariamente, sendo que o lanche deverá vir de casa.

Biblioteca

• Estará fechada temporariamente.

Visitas

• Deverão ser previamente agendadas. Lembramos que todas as visitas passarão pelos
protocolos de higienização, será obrigatório o uso de máscara, aferição de temperatura
e utilização de álcool gel 70%.

PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELA INSTITUIÇÃO



ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS 

NA ESCOLA

1. É recomendado que nenhum familiar entre na escola. Solicitamos

que seja respeitado o limite demarcado para acompanharem o

aluno;

2. A agenda, e-mail ou telefone serão instrumentos para comunicação

entre professores e Escola;

3. Os alunos acima de 2 anos deverão usar máscara;

4. A temperatura será aferida diariamente;

5. Passarão pelo tapete sanitizante;

6. As mãos serão higienizadas;

7. A saída será feita com chamada

Individual, através de rádio comunicador.



ROTINA DIÁRIA

1. Lavar as mãos e passar álcool gel 70% periodicamente

2. Respeitar distanciamento dos colegas nos intervalos

3. Evitar utilizar material emprestado de outra criança

4. Supervisão dos pequenos quanto a ida ao banheiro, para garantir a

higienização correta das mãos;

5. Trocar a máscara a cada 2 horas

6. Evitaremos a formação de filas. Caso seja realmente necessário, deverá

ser respeitada a distância mínima de 1,5 metro



ORIENTAÇÃO AOS PAIS E ALUNOS

• Importante: criança doente deverá ficar em casa

• O retorno após afastamento por motivo de saúde deverá ser comunicado à secretaria
da Escola, e acompanhado de atestado médico com liberação do retorno;

• Oriente seu filho a respeitar distância das pessoas, a respeitar locais demarcados e
respeitar a nova rotina;

• Não permitiremos o compartilhamento de lanches, brinquedos e materiais;

• Serão permitidas somente mochilas com o mínimo possível de pertences;

• O cabelo deverá estar preferencialmente preso;

• Enviar diariamente o kit aluno (álcool em gel, máscaras e garrafinha de água)

CONCLUSÃO
Todas as escolhas foram pelo cuidado, saúde e proteção de nossos alunos, professores e
comunidade em geral.

É de grande importância nesse momento, fazermos uso do diálogo e compreensão.

Que possamos fazer desse tempo difícil, um tempo de união, amadurecimento e
solidariedade...

Estamos todos juntos, conectados pelo coração!


