Comunicado 063/2021

REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA O RETORNO PRESENCIAL
1. ANTES DE SAIR DE CASA
1.1 - Avaliar condições de saúde do aluno
• Aferição da temperatura corporal.
• O aluno com temperatura acima de 37,5ºC, deverá ficar em casa.
• O aluno com familiares com teste positivo para Covid-19, deverá comunicar

a escola e o
seu retorno será no prazo mínimo de 14 dias, ou de acordo com autorização médica por
escrito.
• Caso haja indícios de quadro infeccioso, o aluno deverá ficar em casa.
1.2 - O que você deve colocar na mochila?
• Todo

o material necessário para uso no dia da aula. Não serão permitidos empréstimos de
nenhum material.
• Três máscaras para serem trocadas a cada duas horas. O uso da máscara será obrigatório
a todo momento e em todos os ambientes da escola.
• Um saquinho tipo “zip” para colocar as máscaras usadas.
• Uma garrafa de água. Os bebedouros funcionarão apenas para encher as garrafas.
• Lanche.
1.3 - Uso correto das máscaras de proteção individual
A máscara é de uso individual, portanto, não deve ser compartilhada.
Use-a cobrindo completamente a boca e o nariz.
O tempo de uso de cada máscara é de 2 horas. Depois desse período, esta deverá ser trocada.
Os professores orientarão sobre esse assunto.
Higienize as mãos após tocar ou retirar a máscara.
IMPORTANTE: mesmo de máscara, mantenha distância de mais de 1,5 metro de outra pessoa
(ANVISA).
2. ENTRADA E SAÍDA DO COLÉGIO
• É obrigatório o uso de máscara para adentrar ao colégio.
• O aluno deverá higienizar as mãos com álcool gel.
• Será aferida a temperatura corporal.
• O acesso dos pais a secretaria e tesouraria do colégio se dará,

exclusivamente, pela
entrada da Rua Livi.
• Respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 a 2,0m, ao se movimentar em todos os espaços
escolares, para evitar aglomerações.
• O uso da máscara é obrigatório o tempo todo.
• O uso de Face Shield (máscara de proteção do rosto) é opcional, porém não dispensa o
uso da máscara.
• Higienizar os sapatos nos tapetes sanitizantes (candida) em todas as entradas da escola.

3. PORTARIAS DE ENTRADA DOS ALUNOS
Período da Manhã
• Reafirmamos

no Colégio.

que não é permitido em hipótese alguma a entrada dos pais/responsáveis

• Educação

Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental I - Entrada pela Portaria 2 da
Rua Bernarda Luís. Para evitarmos aglomerações e em respeito às necessidades de
adaptação, os alunos da Educação Infantil e 1º anos entrarão às 7h45 e sairão a partir
das 11h50 até às 12h10, caso a criança necessite sair mais cedo os pais serão
comunicados pela escola e caso a criança precise sair mais cedo os pais deverão
comunicar o colégio via email: catraca@colegio-santaclara.com.br constando a data e
horário da saída, bem como o nome e RG do responsável pela retirada. Salientamos que
o transporte escolar deve ser avisado pela família.
• Ensino Fundamental I (do 2º ao 5º ano – manhã) – Entrada pela Portaria 2 da
Rua Bernarda Luís.
• Ensino Fundamental II – Entrada pela Portaria Central da Rua Bernarda Luís.
• Ensino Médio – Entrada pela Portaria Central da Rua Livi, 456. As aulas do Ensino
Médio no período da tarde de 2ª e 4ª feiras serão, exclusivamente, remotas.
Período da Tarde
• Ensino

Fundamental I (do 2º e 3º ano – Tarde) – Entrada pela Portaria Central da
Rua Bernarda Luís.
• Ensino Fundamental I (do 4º e 5º ano – Tarde) – Entrada pela Portaria da Rua Livi.
• Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental I - Entrada pela Portaria 2 da
Rua Bernarda Luís. Para evitarmos aglomeração e em respeito às necessidades de
adaptação, os alunos da Educação Infantil e 1º anos entrarão às 13h20 e sairão das
17h25 às 17h45.
Informamos que para saída dos alunos serão estabelecidos os seguintes critérios:
- Os pais aguardarão na catraca de acesso ao Colégio.
- Os alunos serão chamados via microfone/rádio dos Auxiliares Educativos.
- Os alunos sairão pelas mesmas catracas que entraram.
4. USO DOS ESPAÇOS ESCOLARES
4.1 – Eventos e auditório
• Estão

suspensos os trabalhos em grupo, o uso do auditório, competições, reuniões, festas,
comemorações e toda e qualquer atividade que envolva agrupamento de pessoas.

4.2 - Salas de Aula
• Estão

m.

preparadas para acolher e manter os alunos com o distanciamento de 1,5 m a 2,0

• Serão devidamente higienizadas antes da entrada de cada grupo de alunos.
• Estarão, permanentemente, com janelas e portas abertas.
• Haverá álcool em gel em cada sala e nos corredores.
• As crianças não devem trazer brinquedos de casa para a escola. No Colégio,

não

disponibilizaremos brinquedos que não possam ser higienizados.
de uso comum serão higienizados a cada troca de usuário.
que as crianças lavem as mãos com água e sabão e, quando isso não
for possível, utilizem álcool em gel, principalmente 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.
• Todos os materiais
• Orientaremos para

4.3 - Biblioteca, Laboratórios de Informática e de Ciências
• 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.
• Lembramos que a Biblioteca será de uso exclusivo para o horário de aula.
4.4 - Bebedouros e banheiros do 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.
• Os alunos mais novos serão constantemente orientados e instruídos sobre o modo correto
de higienização das mãos.
• Haverá o reabastecimento constante dos dispensadores de sabão, álcool em gel e papel
toalha.
4.5 - Primeiros Socorros, procedimentos da enfermaria e pessoas em grupos de risco
• 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 remotas.
• 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 os pais ou responsáveis possam buscá-lo. O aluno
aguardará em local seguro e isolado.
• Notificaremos às autoridades de saúde do município a existência de casos confirmados de
COVID-19 entre nossos alunos, professores e demais colaboradores, assim que
tomarmos conhecimento.
4.6 - Lanche
•O

aluno poderá trazer o seu lanche de casa. Não havendo a possibilidade, poderá adquirilo na cantina.

•A

solicitação dos lanches para o dia poderá ser realizada pela família, utilizando o contato
de WhatsApp da cantina. É necessário identificar o nome do aluno e a série.
• Lembramos que conforme combinado na reunião de pais pedimos, por gentileza, que não
enviem dinheiro pelo aluno.
• Contato da Cantina: (11) 97297-9175 – (11) 95249-0027
• Antes do horário destinado ao lanche, os funcionários passarão entregando os alimentos
diretamente nas salas de aula.
• A cantina informará as famílias sobre as formas de pagamento dos itens adquiridos.
4.7 – Recreio
• No

período da manhã e tarde, os horários do recreio serão escalonados e informado
diretamente aos professores e alunos em sala de aula.
• Para o ensino fundamental II e ensino médio, parte do recreio será em sala de aula e
parte dele em um espaço aberto, respeitando-se o tempo e o distanciamento social
exigido pelos protocolos sanitários.
• O professor estará com os alunos durante o lanche em sala de aula e após o lanche os
Auxiliares Educativos assumirão o tempo restante.
5. COMO SERÃO ORGANIZADAS AS BOLHAS?
•A

formação das ‘bolhas sociais dos alunos” tem por objetivo atender aos princípios de
biossegurança e mapeamento de possíveis casos de contágio pela Covid -19.
• Todos os alunos matriculados serão contemplados no planejamento das bolhas,
respeitando-se a capacidade física dos prédios escolares, quadro de funcionários e
exigências sanitárias de distanciamento.
• As bolhas foram organizadas a partir de critério alfabético e, na medida do possível,
irmãos do mesmo segmento de ensino foram remanejados para que venham à escola
nos mesmos dias. Possíveis ajustes serão realizados respeitando-se os critérios e a
capacidade estabelecida para as bolhas.
• Será divulgado um calendário dos dias em que cada bolha deverá vir à escola. Lembrando
que este estará sujeito às alterações.
• As famílias receberão, por e-mail, a informação sobre a bolha em que seu filho se situa.
• Iniciadas as aulas presenciais, por questões de segurança sanitária, não será permitida a
circulação de alunos em bolhas alheias ou a troca de bolha, por motivos de
rastreabilidade da saúde dos educandos.
• Havendo, por parte do aluno, descuido ou desrespeito recorrente com as normas
sanitárias de conviência durante sua presença na escola, a família será comunicada e o
aluno será mantido em ensino remoto.
• Caso a família, por engano, envie o aluno em dia não designado para sua presença,
entraremos em contato com o responsável para que o estudante retorne para sua
residência.
• Haverá redimensionamento das bolhas, conforme as mudanças de fases pandêmicas, que
limitam a capacidade presencial a percentuais de 35% a 100%.
6. CUIDADOS COM A HIGIENE
As medidas obrigatórias, aqui apresentadas, foram elaboradas com base nos documentos da
Anvisa, visando a preservação da saúde e da vida de todos.

Os alunos deverão manter os protocolos de higiene pessoal e distanciamento social.
Lavar as mãos com água e sabão ao chegar ao Colégio.
Utilizar álcool em gel 70% para higienizar as mãos sempre que necessário.
Manter a máscara enquanto estiver na instituição, trocando-a a cada 2 horas de uso.
Manter distanciamento de 1,5 metros.
Não utilizar cumprimentos que exponham a contato físico.
Não compartilhar objetos de uso pessoal.
Manter a distância durante períodos de intervalos e lanches.
Não tocar olhos, nariz e boca.
Comunicar estado de saúde
A família deverá comunicar à enfermaria da escola suspeitas e casos confirmados de Covid-19
em sua família.

