
 

Comunicado 134/2020 

 
 

São Paulo, 05 de outubro de 2020. 
 

Senhores pais e/ou responsáveis              

  

Paz e Bem! 

 

  

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA 

  

O Colégio Santa Clara, frente às incertezas vividas neste momento de pandemia da COVID-

19, definiu o protocolo de retorno às aulas presencias, seguindo os protocolos de controle da 

contaminação sugeridos pelos órgãos oficiais da Saúde e da Administração Pública. 

  

Ressaltamos que, apesar de seguirmos todas as recomendações necessárias, não existem 

garantias de segurança contra possíveis contaminações. Contudo, estejam certos de que o 

Colégio Santa Clara tem preparado todos os ambientes e equipes de trabalho com o maior 

cuidado e empenho na recepção de nossos alunos. 

  

QUANDO VOLTAREMOS? 

Retornaremos com as aulas presenciais assim que os órgãos competentes do governo 

Municipal de São Paulo e da área da Saúde liberarem o retorno. Relembramos que essa 

diretriz é a mesma já comunicada em nossos informes anteriores: 035, 039, 078, 108 e 

125/2020. 

  

COMO VOLTAREMOS? 

Quando do retorno, voltaremos na modalidade híbrida, isto é, aulas presenciais e aulas on-

line. A formação dos grupos respeitará o percentual/quantidade de alunos definido pelas 

determinações vigentes. 

  

Não haverá prejuízos pedagógicos para os alunos cujas famílias optarem por não enviarem 

seus filhos para as aulas presenciais. Porém, estes devem continuar garantindo sua 

frequência e participação no ensino remoto. 

  

Este documento contém as especificações das normas, dos procedimentos e condutas dos 

protocolos de BIOSSEGURANÇA/SEGURANÇA SANITÁRIA e das ATIVIDADES 

ACADÊMICAS a serem seguidos por todos os membros da comunidade do Santa Clara 

(pais, alunos, funcionários e educadores em geral). 

  

No momento do retorno caberá aos pais e responsáveis, conhecedores dessas informações, 

avaliar sua situação familiar e decidir pelo retorno presencial de seu(s) filho(s), assumindo o 

compromisso de cumprir as determinações que lhes cabem neste protocolo em cada espaço 

e faixa etária. 

  



 

I- PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA/ SEGURANÇA SANITÁRIA 

  

1. Questões de Organização e Logística 

  

1.1- Antes de sair de casa 

 

Educação Infantil ao Ensino Médio 

 É necessário que seja feita a aferição da temperatura corporal antes da vinda para a 
escola. Caso a temperatura esteja acima de 37,5°C, o aluno deverá permanecer em 
casa. 

 É recomendável a aferição da temperatura no retorno para casa. 
 Pedimos aos senhores responsáveis que não tragam seus filhos à escola ao menor 
indício de quadro infeccioso, como: febre, manifestações de doenças respiratórias, 
diarreia, entre outras. Deve-se mantê-los afastados da escola enquanto se aguarda a 
conclusão do diagnóstico. Pedimos que comuniquem o motivo da ausência à 
Orientação de seu nível, para que os professores sejam avisados. 

 Caso o aluno ou membros da família apresentem teste positivo para COVID-19, a 
escola deve ser comunicada. O retorno do aluno estará condicionado à melhoria dos 
sintomas e ao prazo mínimo de 14 dias, a contar do primeiro dia de surgimento dos 
sintomas. 
 

 O aluno deverá trazer: 

 Todo o material escolar necessário para uso no dia da aula. Não serão permitidos 
empréstimos de materiais; 

 Máscaras para troca e dois saquinhos plásticos, um com as máscaras limpas e outro 
para guardar as máscaras usadas; 

 A própria garrafinha de água. 

 A escola não receberá, nas portarias do colégio, materiais para entrega aos alunos, tais 
como: materiais escolares, lanche, remédios e outros. 

 1.2 -Na entrada e saída de aluno 
 
Chegando ao Colégio 
            Educação Infantil ao Ensino Médio 

 Na entrada e na saída dos alunos, os pais ou responsáveis devem usar máscaras. 
 Não será permitida a entrada de pais na escola. 
 Evitar aglomerações, respeitando o distanciamento mínimo de 1.5m a 2,0m. 
 Será aferida a temperatura dos alunos antes de passarem pela catraca (que estará 
desativada). O aluno que estiver com temperatura igual ou superior a 37,5º C de 
temperatura corporal terá de retornar para casa. 

 O uso da máscara é obrigatório o tempo todo, exceto quando estiver se alimentando. 
 O uso de Face Shield (máscara de proteção do rosto) é opcional, porém não dispensa 
o uso da máscara. 

 Haverá tapetes sanitizantes para higienização dos calçados em todas as entradas da 
escola. 

 Alunos do EF II e Ensino Médio deverão dirigir-se à saída da escola, sempre 
respeitando as marcas do distanciamento mínimo de 1,5 metros. 



 Alunos da Educação Infantil 

 O local de ingresso dos alunos será na rua Bernarda Luís e os alunos da Educação 
Infantil ao 5º. ano deverão se dirigir diretamente para as salas de aula. No momento da 
saída, os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I aguardarão na sala de 
aula, acompanhados pela professora, e só irão até a portaria quando seu nome for 
chamado pelo sistema de som. 

 Recomendamos que a mesma pessoa leve e busque a criança todos os dias. O 
responsável pela retirada da criança deverá usar máscara. 

  
 1.3 – Uso dos espaços escolares 
          Auditório 
          Da Educação Infantil ao Ensino Médio e funcionários 

 Estão suspensos trabalhos em grupo, competições, reuniões, festas, comemorações e 
toda e qualquer atividade que envolva agrupamento de pessoas. 

 Salas de Aula 
Da Educação Infantil ao Ensino Médio 

 As salas de aula estão preparadas para acolher e manter os alunos com o 
distanciamento de 1,5 m a 2,0 m e estarão devidamente higienizadas antes da entrada 
de cada grupo de alunos. 

 Evitaremos o uso de ventiladores e ar-condicionado, garantindo que os ambientes 
dentro do estabelecimento de ensino estejam os mais arejados possível, 
especialmente, as salas de aula. 

 Realizaremos, sempre que viável, atividades educacionais em áreas abertas. 
 Haverá álcool em gel em cada sala e nos corredores. 

  
Da Educação Infantil 

 As crianças não devem trazer brinquedos de casa para a escola. No Colégio, 
brinquedos que não puderem ser higienizados NÃO serão utilizados; 

 Todos os materiais de uso comum serão higienizados a cada troca de usuário; 
 Orientaremos para que as crianças lavem as mãos com água e sabão e, quando isso 
não for possível, utilizem álcool em gel, ao chegar e sair da escola, após cada aula, e 
antes e após as refeições. Solicitamos aos responsáveis que reforcem essas mesmas 
orientações aos seus filhos. 

  Os profissionais da escola higienizarão as mãos frequentemente, conforme as 
indicações da Anvisa, após o contato com cada criança, para preparar e servir 
alimentos, alimentar as crianças e auxiliá-las no uso do banheiro. 

  
1.4-     Biblioteca, Laboratórios de Informática, Física, Química e Biologia 
Da Educação Infantil ao Ensino Médio 

 Serão higienizadas mesas, bancadas, computadores, equipamentos e utensílios antes 
de cada aula. 

 Na impossibilidade de higienização dos livros e de outros materiais da biblioteca, estes 
serão mantidos em uma “caixa de quarentena” pelo período de segurança até que 
possam ser reutilizados. 



  
1.5 - Bebedouros e banheiros: 
        Pátio Central e Corredores 

 Os bebedouros foram adaptados para funcionar apenas para encher garrafas, não 
sendo possível beber diretamente neles. 

 Os banheiros serão higienizados com maior frequência. 

  
        Educação Infantil e Fundamental I 

 Para orientar os alunos mais novos sobre a higienização correta das mãos, haverá um 
adulto, exclusivamente, para atuação na área do Ensino Fundamental I. 

 Haverá o abastecimento constante dos dispensadores de sabão, álcool em gel e papel 
toalha. 

  
1.6 –   Primeiros Socorros 
           Procedimentos da Enfermaria e pessoas em grupos de risco: 
           Da Educação Infantil ao Ensino Médio 

 Os alunos que tenham contraindicações de frequentar a escola por serem 
imunocomprometidos, portadores de doenças crônicas graves ou de comorbidades, 
receberão ensino remoto. 

 Professores pertencentes a grupos de risco permanecerão com as aulas on-line. 
 Se, no decorrer do período de aula, o aluno manifestar quadro febril ou outros sintomas 
típicos da COVID-19, este será encaminhado para casa com a orientação de busca de 
atendimento médico. Até que pais ou responsáveis possam buscá-lo, o aluno 
aguardará em local seguro e isolado. 

 Notificaremos as autoridades de saúde do município a existência de casos confirmados 
de COVID-19 detectados em nossos alunos, professores e demais colaboradores, 
assim que tomarmos conhecimento. 

  

Informamos aos senhores pais que estamos trabalhando na elaboração do PROTOCOLO 

DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS tendo como base o replanejamento inicial para o período 

da quarentena, bem como as atividades remotas e a avaliação das aprendizagens 

apropriadas pelos alunos até o momento. 

 

Atenciosamente, 

 A Direção 

 


