
Orientações para a Campanha Geral de
Conscientização sobre os Protocolos de

Segurança e Prevenção à Covid-19

Período: semana de 13 a 21 de setembro de 2021

Ação coletiva: todos os dias, sempre no início da terceira aula.

Contexto: com o retorno às aulas presenciais e o fim das bolhas, surgiu a necessidade de uma ação
educativa e formativa para alertar os alunos sobre a importância de seguir, rigorosamente, os protocolos
de segurança na prevenção à Covid-19. As turmas de 8º e 9º anos já participaram de um projeto com
essa finalidade, com o título: “Amanhã Pode ser Você”. Um dos produtos finais desse projeto foi a
confecção de perguntas e respostas sobre o tema. As perguntas foram elaboradas pelos alunos e as
respostas, pela profissional da área da saúde Dra. Ana Paula Quilici.
Já os alunos do Ensino Médio criaram dicas e orientações a partir das aulas nos grupos de Teatro.

Divulgação: uma parte desse material foi editado e transformado em vídeos, que serão exibidos
diariamente aos alunos.

Links e resumo dos vídeos:

Dia e data Tema Duração Link para cada dia da semana

Segunda, 13/9 Contágio 6min56seg https://www.youtube.com/embed/KXy4a9jelxA

Terça, 14/9 Alimentação 3min31seg https://www.youtube.com/embed/28NRnCSKX_Y

Quarta, 15/9 Comportamento 5min57seg https://www.youtube.com/embed/kvOlP7j2ifY

Quinta, 16/9 Máscaras 7min30seg https://www.youtube.com/embed/g7ylqqgHZiY

Sexta, 17/9 Sintomas 4min35seg https://www.youtube.com/embed/MgLCFn8bEHU

Segunda,20/9 Dramatização 1 5min16seg Covinadequados: alunos do teatro do Ens. Médio

Terça, 21/9 Dramatização  2 7min22seg Covidelivery: alunos do teatro do  Ensino Médio

A Dra. Ana Paula é graduada em enfermagem, com mestrado e doutorado em saúde do adulto.
Trabalhou por 15 anos no setor de terapia intensiva no INCOR e hoje, atua na formação de profissionais
da área da saúde. No período da pandemia, ajudou instituições de ensino e várias prefeituras do Estado
de São Paulo na elaboração dos protocolos sanitários e na montagem de alguns hospitais de
campanha. Já esteve no Colégio Santa Clara anteriormente, por ocasião de uma Feira Cultural,
ajudando no Projeto de Primeiros Socorros.
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