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VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS

Volta às aulas presenciais

Olá!
As aulas
presenciais
estão
voltando!

olÁ!
Nesse material, você encontra
a nova rotina de cuidados para
alunos e responsáveis nessa volta
às aulas presenciais. Fique atento
aos grupos que vocês pertencem,
leia o guia com atenção e procure
seguir todas as recomendações.
Estamos tomando todos os
cuidados para termos uma
retomada cuidadosa e segura!

Estamos prontos para o retorno
das atividades presenciais.

Todos os cuidados estão sendo tomadosContamos
para termos com a sua participação.
uma retomada cuidadosa e segura.

Contamos com a participação de todos.

Aplique o logo
da escola aqui.

1.

AGRUPAMENTO DE ALUNOS E INFORMAÇÕES SOBRE DISTANCIAMENTO
Conforme determinação dos órgãos oﬁciais de Saúde e Educação do Governo do estado de
São Paulo, receberemos 100% do total de alunos matriculados por dia, respeitando a
organização do o
espaço físico com a manutenção do distanciamento de 1m.

2.

USO DE MÁSCARAS
Para todos os alunos a partir de 3 anos o uso de máscara é obrigatório. Durante todo o período que estão na escola deverão
permanecer com as máscaras, sendo que a troca das mesmas será orientada pelos professores a cada 2 horas, incluindo os
procedimentos de retirada, colocação e descarte. Os alunos deverão trazer dois sacos plásticos de casa, um com no mínimo
2 máscaras limpas para troca e o outro para armazenar as máscaras reutilizáveis usadas. TODAS AS MÁSCARAS DEVEM
ESTAR IDENTIFICADAS.
Crianças menores de 3 anos, por recomendação dos especialistas, não devem usar máscara. Com as demais crianças da educação
Infantil apoiaremos e cuidaremos do processo de adaptação e cuidado com a máscara, assim seremos compreensíveis e tolerantes,
caso precisem tirar em momentos pontuais.

3.

ANTES DE SAIR DE CASA
Os responsáveis devem encaminhar para a escola o FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS E FAMILIARES COM SÍNDROME GRIPAL
(orientações sobre o formulário foram enviadas em comunicado via Agenda Edu) sempre no dia que o aluno vir para a escola. Porém, é importante
checar se existe algum sintoma viral todos os dias. Na manifestação de qualquer sintoma (febre, tosse, calafrios, dores musculares, congestão, coriza,
dores de cabeça, na garganta, falta de ar e fadiga) o aluno deve permanecer em casa e os familiares deve avisar a escola imediatamente para que
possamos tomar as providências necessárias.
A higiene pessoal deve ser feita de forma regular e o uniforme trocado todos os dias. Caso não tenham uniforme su ciente para essa troca poderão
vir com roupa adequada para o ambiente escolar e atividades físicas (calça de moletom, camiseta, bermuda, tênis e meia). Anéis, brincos, pulseiras,
colares e bonés devem ser evitados.
A máscara deve ser usada no trajeto de casa à escola, inclusive para as crianças da Educação Infantil a partir dos 3 anos, e o álcool gel sempre que
encostar em algum objeto que não seja de uso pessoal.
Os materiais escolares que foram utilizados e/ou manipulados em casa como estojo, lápis, canetas, mochila, cadernos, livros, lancheira, potes de
lanches, devem ser higienizados antes de sair de casa.
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4.

AO SE DESLOCAR ATÉ A ESCOLA

É muito importante
que o aluno siga o
passo a passo
descrito ao lado.

NO CARRO: passar álcool em
gel ao entrar e ao sair.
Manter sempre que possível
as janelas abertas.

TÁXI OU TRANSPORTE POR
APLICATIVO:
o uso de máscara é obrigatório.
Manter os vidros abertos e utilizar
o álcool em gel ao entrar e sair
do carro. Lembre-se também de
sentar no banco de trás.

NO TRANSPORTE PÚBLICO:
o uso de máscara é obrigatório. Manter
os vidros abertos e utilizar o álcool em
gel ao entrar e sair do veículo. Manter o
distanciamento social
Se puder, vá para a
escola a pé, de
bike ou patinete. :)
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5.

OS CUIDADOS NA CHEGADA
Nem todos as turmas terão seu horário habitual de entrada. Alguns horários foram alterados com a intenção de evitar aglomeração, assím é muito importante
que as famílias se programem para cumpri-lo.
Nossa equipe estará organizada nas salas de aula, para receber os alunos, 10 minutos antes do horário indicado.
Na entrada da escola o aluno deverá estar de máscara e terá sua temperatura aferida. Em seguida irá higienizar as mãos no totem de álcool em gel que está
disponível na entrada e dirigir-se diretamente para a sua sala de aula, evitando aglomerações nos corredores.
Por orientação da equipe médica que nos acompanha, a temperatura será medida na testa.

ESCOLA
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5.

OS CUIDADOS NA CHEGADA
As famílias não devem entrar na escola, salvo os responsáveis pela adaptação dos alunos da Ed. Infantil, que serão orientados pela coordenação sobre
onde deverão permanecer. Os demais alunos devem se despedir no portão. Pedimos que os responsáveis por trazer os alunos não permaneçam na
calçada da escola e cuidem do distanciamento.

ESCOLA
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6.

OS ESPAÇOS DA ESCOLA

Sala de aula e materiais
Todos as salas de aula foram reorganizadas
respeitando o distanciamento mínimo de
1m.
Durante o período de aula, os alunos serão
orientados a permanecer na mesma
carteira.

Aparelhos de ar condicionado poderão ser
ligados sempre com as janelas e portas abertas
A limpeza na troca de turno será minuciosa
e realizada com produtos usados em
ambientes hospitalares.
Todos os materiais devem ser de uso individual,
objetos não devem ser compartilhados entre os alunos e,
para facilitar este controle, recomendamos que não tragam objetos
de casa que não fazem parte do material escolar.
Materiais coletivos que são usados na escola (pinceis, potes de tintas, brinquedos,
entres outros), serão sempre higienizados de acordo com os protocolos de limpeza
antes de serem usados por um novo grupo.

Álcool
%

70

6.

OS ESPAÇOS DA ESCOLA

Espaços de uso comum
Os trajetos e espaços de uso dos alunos serão pré de nidos pela equipe da escola, para evitar
encontros entre grupos. Os alunos serão orientados e monitorados pelos pro ssionais da
escola para evitar aglomerações nos corredores e para manter o distanciamento físico.
Os corrimãos da escola e outras superfícies serão higienizados com frequência. Além disso
haverá uma rotina de lavagem e higienização das mãos acompanhada e orientada pelos
professores, estagiários e/ou monitores. Nas superfícies de alto toque (maçanetas,
interruptores, corrimãos), haverá marcadores para ajudar os alunos a se lembrarem
de evitar tocá-los sem necessidade.

1m

Teremos dispensers de álcool em gel espalhados por toda a escola, a cada 10 metros.
Sempre que possível aproveitaremos as áreas ao ar livre da escola para a realização de
atividades, respeitando as normas de distanciamento físico e os grupos de convivência.
Manteremos as atividades na quadra e campinho, priorizando o movimento corporal e
evitando o contato físico.
Materiais de advertência e informativos serão colocados em locais visíveis de modo a reforçar
medidas protetoras adequadas, tais como: imagens sobre a transmissão do vírus, adequada
higienização das mãos, etiquetas de tosse e espirro e uso obrigatório de cobertura do rosto.

6.

OS ESPAÇOS DA ESCOLA

Banheiros
O cuidado com o uso do banheiro será redobrado.
Orientaremos nossos alunos a seguir o passo a passo
do cartaz xado para garantir a lavagem das
mãos após o uso do banheiro e permanecer sempre
com a sua máscara.
Pedimos que as famílias nos apoiem,
conversando e orientando seu lho.
A higiene do banheiro será redobrada, com especial
atenção às maçanetas, tampas dos vasos sanitários,
torneiras e pias.

6.

OS ESPAÇOS DA ESCOLA
BEBEDOURO
Os bebedouros estão fechados para beber diretamente deles, os alunos deverão
levar suas garra nhas pessoais e enchê-las nos bebedouros.

Lembre-se de manter
sempre as mãos higienizadas ao circular por esses
ambientes.

Álcool
em gel

70%

7.

ALIMENTAÇÃO
Dispensador de álcool em
gel estarão em diferentes
pontos da escola para
higienização frequente
das mãos.

Álcool
em gel

70%

Os alunos tomarão lanche na sala de aula, assim nossa equipe
poderá apoiá-los nos cuidados com a troca de máscara e
proximidade com os demais colegas em um momento que
estarão sem as máscaras para se alimentar. Assim que acabarem
o lanche e colocarem uma máscara limpa, poderão sair
para os pátios.
Nos pátios, haverá uma escala para evitar aglomerações e os
alunos poderão interagir apenas com o seu grupo de
convivência.
Nesse momento, a cantina e o restaurante estarão
fechados, assim o lanche deverá ser trazido de casa.
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8.

PROTOCOLO EM CASOS DE SUSPEITA DE COVID-19:

Lista de sintomas
Principais sintomas em crianças

Principais sintomas em adultos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Febre igual ou maior 37,5°C
Tosse
Taquicardia
Dor de cabeça
Dor de garganta ou dor ao engolir
Dor no corpo, dor nas articulações
Di culdade respiratória
Sintomas nasais
Diarreia ou dor na barriga
Náuseas ou vômitos
Cansaço ou moleza
Perda da fome
Expectoração
Dor na barriga
Espirros
Manchas no corpo
Linfonodomegalia
Perda ou diminuição do paladar ou olfato
Dor no peito.

Febre igual ou maior 37,5°C
Tosse
Di culdade respiratória
Dor no corpo, dor nas articulações
Cansaço ou moleza
Perda ou diminuição do paladar e do olfato
Dor de cabeça
Diarreia
Dor de garganta ou dor ao engolir
Náuseas ou vômitos
Dor abdominal
Nariz escorrendo
Congestão nasal
Dor no peito

8.

PROTOCOLO EM CASOS DE SUSPEITA DE COVID-19:

O aluno que apresentar qualquer sintoma da COVID-19 ao longo do período de aula, será levado para uma sala especialmente disponibilizada para mantê-lo isolado
junto com um funcionário da escola até a chegada da família. Serão acionados os contatos do estudante para informações e orientações sobre a necessidade de
observação e de isolamento domiciliar, até liberação médica.
Em casos suspeitos ou confirmados, seguiremos o protocolo abaixo:

Caso suspeito de Covid-19 - aluno ou aluna que faz parte de um grupo de convivência
• Nas situações em que o(a) aluno(a) e/ou funcionário(a) esteve presente na escola em até 48 horas antes do início dos sintomas,
apenas a pessoa sintomática ficará afastada até a confirmação ou não da suspeita e o grupo de convivência continuará suas
atividades presenciais, porém em observação.
• A pessoa (aluno/ funcionário) que testar positivo para Covid-19 ficará afastada. A volta ao presencial acontecerá após 10 dias a
partir do 1o dia de sintomas, desde que a pessoa esteja 24 horas sem sintomas. Neste caso todas as pessoas do grupo de
convivência serão afastados por 10 dias.
• Irmãos que estiverem na escola deverão seguir o protocolo de afastamento até que o caso seja descartado.
• Em caso negativo para Covid-19, a pessoa sintomática poderá voltar para as atividades presenciais (após 24 horas sem
sintomas) assim que a suspeita for descartada.
• Em todos os casos suspeitos, o/a aluno/a deverá passar por avaliação médica, que ateste a possibilidade da volta ou a
necessidade de se manter afastado/a das atividades presenciais e realizar o teste de PCR. Em casos que a família opte por não
buscar orientação médica, o/a aluno/a deverá permanecer em casa por 10 dias a partir do primeiro dia de sintomas, além de
ocasionar o afastamento do grupo pelo mesmo período.
Caso con rmado de Covid 19 - aluno ou aluna que faz parte de um grupo de convivência
• Nas situações em que o aluno/a e/ou funcionário/a esteve presente na escola em até 48 horas antes do início dos sintomas e/ou
confirmação da doença, a pessoa será afastada por 10 dias das atividades presenciais.
• O grupo de convivência deverá ser monitorado e em caso de nova suspeita ou confirmação a escola deverá ser informada
imediatamente.

8.

PROTOCOLO EM CASOS DE SUSPEITA DE COVID-19:

Convívio fora da escola com pessoas que apresentam sintomas suspeitos ou confirmação de casos de Covid-19
• Aluno/a deve ser monitorado pela escola até a confirmação ou não da doença.
• Em caso positivo para Covid-19, aluno fica afastado das atividades presenciais por 10 dias.
• O grupo de convivência poderá manter as atividades presenciais.
Aluno que reside com pessoas com suspeita ou confirmação de casos de covid-19
• Em caso de suspeita, o aluno deve se manter afastado até que o caso seja
descartado.
• Em caso de confirmação, o aluno deverá ficar 20 dias afastado considerando o
primeiro dia de sintoma ou confirmação da doença.

8.

PROTOCOLO EM CASOS DE SUSPEITA DE COVID-19:

Importante:
• Os exames considerados para confirmar ou afastar a suspeita são:
Teste Molecular RT-PCR de Swab de nasofaringe e orofaringe
Teste Molecular RT-PCR de saliva
Painel Viral para vírus respiratório com RT-PCR
RT-LAMP
NEAR
• Os exames devem ser realizados entre o 3º e 7º dia a partir do início dos
sintomas
Atenção:
Neste momento de pandemia, qualquer sintoma deve ser considerado suspeito e analisado por um médico, cabendo a
ele orientar como proceder. Assim, todos que forem afastados só poderão voltar às atividades presenciais com uma
declaração médica ou com o resultado do exame negativo, estando 24hs assintomático/a e sem uso de medicações.

9.

REUNIÕES E ATENDIMENTO

Orientamos que as famílias evitem ao máximo ir à escola, os assuntos tanto
administrativos como pedagógicos devem ser tratados através dos nossos
canais de comunicação. (AgendaEdu, telefone e e-mail).
Em caso de reuniões, elas serão realizadas por videoconferência,
pelo Google Meet.

10.

ROTINA DE LIMPEZA

Nossa equipe de apoio recebeu treinamento especial
para este momento.
Todos os ambientes terão sua rotina de limpeza e desinfecção
ampliada, com procedimentos alinhados aos protocolos
o ciais de sanitização para o Estado da São Paulo.

11.

OS CUIDADOS NA SAÍDA E
NA VOLTA PARA CASA

Assim como na entrada, haverá escalonamento também do horário de saída.
É importante que as famílias respeitem essas escalas, chegando à escola no
horário indicado (não cheguem com antecedência e procurem não atrasar),
isso nos ajudará a evitar aglomerações. Na espera, respeitem as orientações
de distanciamento.
Os alunos aguardarão a chegada do responsável na sala de aula, por isso a
saída pode ser um pouco mais demorada. Nesse sentido, pedimos a
compreensão de todos.
Os alunos devem levar consigo apenas os materiais que sejam de uso
pessoal. Ao chegar em casa, devem retirar os sapatos e a mochila em
um local reservado como “área suja”. Colocar o uniforme para lavar
e tomar banho.

Se qualquer
sintoma for
detectado, os
alunos não
devem ir à
escola.
Procure um médico
imediatamente e informe a
secretaria da escola.

12.

DIÁLOGO COM AS FAMÍLIAS

Viveremos um formato do trabalho pedagógico
novo para todos nós!
Enviaremos pesquisas e realizaremos rodas de
conversa com professores e professoras,
coordenação e direção
periodicamente.
Nossa intenção é quali car pemanentemente
o nosso trabalho.

PARcERiA

CONSULTORIA EINSTEIN PARA COVID-19

No âmbito da preservação da saúde de toda a comunidade escolar, nossa escola, contou com a Consultoria EINSTEIN para o COVID-19 para
desenvolvimento deste protocolo.
Iniciada ainda em 2020 com a validação, por uma equipe multidisciplinar, das condutas de segurança e
rotinas preventivas já adotadas, baseadas em protocolos internacionais, a consultoria inclui treinamentos
para equipe pedagógica e administrativa com foco no reforço dos protocolos e gestão de dados de
acompanhamento médico.
Parte signi cativa da segurança no retorno às aulas prevê o acompanhamento próximo das situações vividas
pela comunidade escolar, por meio de questionários de acompanhamento de saúde, além do respeito às
condutas de higiene e distanciamento. Ressaltamos aqui a corresponsabilidade de toda comunidade
escolar para o retorno mais seguro possível.
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