Protocolo para retorno às aulas frente ao Covid-19
1. INTRODUÇÃO: As escolas têm papel fundamental na formação, desenvolvimento e inclusão do
indivíduo na sociedade e por meio deste documento o Colégio Filomena de Marco vem informá-los
nosso preparo para o retorno das aulas presenciais.
Este documento com recomendações para o retorno das atividades escolares se baseou nos relatos de
países que já retomaram as atividades escolares; pela Organização Mundial da Saúde; pelas
orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria e Nota Técnica do Ministério da Educação.

2. AÇÕES PRÉ - AULA: As medidas educativas devem se iniciar antes da retomada das atividades
presenciais, com as seguintes orientações prévias aos alunos, familiares e colaboradores:
 Disponibilizar o calendário escolar;
 Disponibilizar a tabela de aula;
 Vídeo explicativo com as mudanças feitas do colégio para o retorno das aulas;
 Vídeo explicativo sobre higiene e uso da máscara;
 Cartazes informativos;
 Painel de Entrada sobre higiene;
 Painéis espalhado pela escola sobre higiene e covid;
 Informativos na sala de aula;
 Demarcações pela escola.

3. ORIENTAÇÕES AOS RESPONSÁVEIS:A família deve ajudar a escola a informar os filhos
como se portar no ambiente escolar:
 Não levarem seus filhos à escola ao menor indício de quadro infeccioso, seja febre,
manifestações respiratórias, diarréia, entre outras. Deve-se mantê-los afastados, enquanto, se
aguarda a conclusão do diagnóstico, com o cuidado de não se estigmatizar o indivíduo,
evitando-se, posteriormente, conseqüências negativas, como bullying;
 Caso a criança ou membros da família apresentem teste positivo da COVID-19, a escola deve
ser comunicada, sendo o seu retorno condicionado à melhora dos sintomas e não antes de 14
dias, a contar do primeiro dia do surgimento dos sintomas;
 Alunos que tenham contra-indicações de freqüentar a escola por serem imunocomprometidos,
ou tenham doenças crônicas graves, devem receber educação à distância;
 Antes do retorno das aulas os responsáveis devem ensinar a utilizar o uso da máscara caso o
mesmo não tenha este hábito;
 É importante que os materiais levados pelos alunos dentro da mochila venham higienizados da
residência, haja vista que ainda não se tem ao certo quanto tempo uma superfície “dura” pode
permanecer contaminada;






O uso do uniforme somente para a escola, ao retornar para a casa já realizar a troca de roupa;
evitar se locomover com o aluno com o uniforme em outros locais;
Orientar para que cada estudante traga e utilize sua própria garrafa de água, utilizando os
bebedouros comuns apenas para encher essas garrafas novamente; devem ser higienizadas
antes de sua utilização na escola e ao chegar em casa, todos os dias;
Não levar brinquedos pessoais.

4. MEDIDAS ESTRUTURAIS:




Continuaremos disponibilizando água, sabão e álcool em gel, de forma segura, em diversos locais,
como salas de aula, corredores, banheiros, entrada e saída da escola;
Manter lavatórios em bom funcionamento, sinalizados e abastecidos com sabão e papel toalha;
Jogos, competições, festas, reuniões, comemorações e atividades que envolvam coletividade devem
ser temporariamente, suspensas;

5. HORA DA ENTRADA:




Fazer aferição da temperatura de todos os alunos e colaboradores na entrada da escola (Acima de 37
graus não entra no colégio);
Borrifar álcool nas mãos dos alunos;
Passar pelo tapete higiênico para higienizar o calçado.

6. SALA DE AULA:





O número de alunos será reduzido nas salas de aula;
Álcool e pano para higienização;
Duas lixeiras para evitar aglomeração;
Utilizar as carteiras demarcadas para o uso.

7. AULA:



O aluno e professor devem utilizar máscara o tempo todo;
Não fazer troca de máscara com os colegas.

8. MATERIAL ESCOLAR:




Levar para a sala de aula somente o que irá utilizar;
Ed.Infantil não levar brinquedos;
Informar à criança/adolescente não emprestar seu material a ninguém e ele deve tarzer os materiais
de uso pessoal todos os dias

9. CIRCULAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR:




Sinalizar rotas dentro das escolas para que os alunos mantenham distância entre si, como subir por
uma escada e descer por outra;
Na cantina o chão será demarcado distância que o aluno deve ficar do outro.

10.ALIMENTAÇÃO:





O aluno poderá trazer lanche de casa ou comprar na cantina, apenas para compra;
No chão da cantina será demarcado o distanciamento de um aluno para o outro;
Alimentação será feito na sala de aula;
Não trocar lanche com o colega.

11.LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA ESCOLA:



Antes da reabertura da escola, será feita uma limpeza geral e desinfecção das instalações.
A escola deve proceder à limpeza de seus ambientes pelo menos uma vez ao dia, mais
freqüentemente as áreas de maior circulação de pessoas.

12.MEDICAÇÃO NA ESCOLA:


A medicação na escola deve ser feita somente com a prescrição médica e observar que em razão de
uma das formas de contágio ser por gotículas.

13.TRANSPORTE ESCOLAR: Verifique com o seu transportador as medidas de segurança.

14.CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Este cenário é desconhecido para todos e devemos trabalhar em conjunto para o enfrentamento e
adaptações para essa nova realidade.

A EQUIPE!
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Termo de compromisso e responsabilidade
COVID-19
Nós, __ ______________ ______________ (pai/responsável) RG nº ___________________ e
_________________________________ (mãe/responsável) RG nº __________________ responsáveis
pelo do aluno(a) ________________________________________ matriculado na turma
______________, DECLARAMOS que recebemos todas as orientações e temos ciência dos possíveis
riscos com relação a COVID- 19, e nos comprometemos a respeitar todas as determinações dos órgãos
oficiais de saúde e de educação, bem como, a colaborar e respeitar as normas elaboradas pela escola.

Devemos informar à escola imediatamente nos casos abaixo:
- Viagens próximas
- Pessoas de convívio que apresentem COVID – 19
- Alterações na saúde da criança

CONFIRMAMOS que conhecemos os procedimentos de saúde e aferição de temperatura constante e
estaremos disponíveis caso seja necessário buscar o nosso filho(a) em virtude de qualquer alteração
importante de saúde. Estamos certos de que a escola está buscando as melhores práticas de
distanciamento social, higiene, prevenção e seguindo todas as regulamentações oficiais. Estamos
cientes também, que, em caso de COVID-19 a escola irá informar os órgãos competentes.

São Paulo, _______ de _____ de 2020.

__________________________
Pai/responsável
__________________________
Mãe/responsável

