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1. Processo de Ensino e 
Aprendizagem

Programamos o calendário anual de atividades dividido por 
trimestres, de acordo com a nossa proposta pedagógica, 
priorizando as competências e habilidades essenciais a 
serem trabalhadas em cada turma no retorno às aulas e 
as estratégias que promovam engajamento, ludicidade, 
interação e problematização. 

Organizamos o planejamento da primeira semana de 
volta às aulas presenciais, evidenciando o acolhimento e a 
integração com o Colégio, com os colegas, com os adultos 
de referência e com a revisão da aprendizagem realizada na 
modalidade de aulas remotas. 

Também elaboramos um plano de ensino e aprendizagem 
paralelo, para atendermos os estudantes  impossibilitados 
de retornarem ao Colégio por questões de saúde ou por 
opção familiar.
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Sendo assim, vamos utilizar o formato de Ensino Híbrido: 
Presencial + Remoto

2. Investimentos no suporte 
Tecnológico

Para dar conta dos novos desafios impostos 
pelo Ensino Híbrido: 

• Ampliamos a capacidade da internet;
• Renovamos o contrato com a equipe da “Ensinar 

Tecnologia”, parceira do Google for Education;
• Compramos novos chromebooks;
• Adquirimos microfones de lapela para a transmissão das 

aulas on-line.
• Instalamos câmeras de vídeo para a transmissão de 

meets nas salas do Ensino Fundamental 2 e Médio.
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3. Medidas Preventivas de 
Biossegurança 

Todas as pessoas (estudantes e profissionais), com exceção 
das crianças dos Grupos 2, deverão utilizar máscaras 
higienizadas ao permanecerem no espaço interno do 
Colégio, e elas deverão ser trocadas após o lanche.

Em caso de possíveis sintomas, vamos adotar a medida de 
afastamento dos estudantes e profissionais em questão. 

Se o(a) professor(a) adoecer, será concedido afastamento 
por 14 dias e, os estudantes de sua turma, por 7 dias. 

Se algum estudante adoecer, deverá ser afastado por 14 
dias juntamente com todos de sua sala de aula, incluindo 
o(a) professor(a) (polivalente), por 7 dias.

Os pais ou responsáveis devem avisar imediatamente ao 
Colégio se o (a) estudante ou alguém da família (com quem 
reside), estiver com COVID-19.
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IMPORTANTÍSSIMO:
NENHUM ESTUDANTE, FAMILIAR OU PROFISSIONAL 
PODERÁ VIR AO COLÉGIO COM ALGUM SINTOMA 
SUSPEITO DE COVID.

4. Cuidados com os Estudantes

Estudantes dos grupos de risco (asmáticos, 
diabéticos, cardíacos, etc.) deverão continuar 
tendo aulas, exclusivamente, remotas.

• Cada estudante precisa trazer de casa seu kit com álcool 
em gel e máscaras;

• As bolsas deverão vir de casa higienizadas;
• Todos devem utilizar garrafas de água individuais ou seu 

copo plástico. 
• Os bebedouros comuns só poderão ser utilizados para 

abastecer os recipientes citados.
• Estudantes acima de 3 anos deverão trazer 2 máscaras 

por dia e sacos plásticos para guardarem as máscaras 
limpas e sujas.
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• Não será permitido aos estudantes levarem brinquedos 
ou outros objetos não estritamente necessários de casa 
para o Colégio.

• Não será possível o compartilhamento de objetos 
pessoais.

5. Circulação de Pessoas no 
Colégio

O acesso ao espaço escolar será restrito a estudantes, 
corpo docente e colaboradores. Os familiares devem evitar 
entrar no Colégio, exceto em casos de real necessidade, 
a fim de diminuirmos a circulação e a aglomeração de 
pessoas.

6. Funcionamento com 
Professores e Colaboradores

• Os profissionais que fazem parte do 
grupo de risco permanecerão atuando no 
modo de ensino remoto. 
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• Todos os demais professores trabalharão com máscaras 
fornecidas pelo Colégio.

• Porteiros e auxiliares que circulam por vários espaços 
no interior do Colégio trabalharão com máscaras e face 
shields.

7. Organização da 
Infraestrutura e 
Reformulação dos Espaços

• Colocamos marcadores no chão com o intuito de orientar 
o distanciamento da pessoas em espaços estratégicos, 
tais como: entrada do Colégio, salas de aula, espaços 
próximos aos bebedouros e halls.

• Abertura de janelas em salas de aula para melhorar a 
ventilação.

• Disponibilização de dispensadores de ál- cool em gel 70% 
em lugares estratégicos.
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• Definição dos locais para saídas dos estudantes de cada 
curso (apenas para o turno matutino da Unidade 1) de 
forma a impedir aglomerações;

• Colocação de tapetes com solução higienizadora para 
limpeza dos calçados antes de entrar no Colégio.

• Instalação de totens de álcool em gel 70% nas portarias, 
para que os estudantes higienizem as mãos, quando 
entrarem no Colégio;

• Adesivação de cartazes informativos com medidas 
preventivas em todos os espaços do Colégio.

• Organização de um ambiente adequado ao isolamento 
imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas 
característicos da contaminação pelo vírus.

• Interdição dos brinquedos dos parques.
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8. Organização das Salas de 
Aula

• Reorganizaremos o layout de todas as salas de aula para 
garantir o distanciamento entre os estudantes.

• Intensificaremos a adequada limpeza e desinfecção de 
todas as superfícies.

• Distribuiremos as bancas, respeitando o distanciamento 
de 1,5 m entre elas;

• Limparemos, com soluções desinfetantes, paredes dos 
corredores, corrimãos, maçanetas, salas de aula, bancas 
de estudantes e quadro, antes das aulas e na troca de 
turno.

• Colocaremos, em cada sala de aula, o kit de higienização 
(pano multiuso e álcool 70% para limpeza dos 
computadores);
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• Diferentemente dos anos anteriores os materiais de uso 
individual não ficarão na sala de aula, os mesmos deverão 
vir diariamente nas bolsas conforme orientações das 
professoras.

9. Materiais Diversos

• Receberemos apenas os itens dos kits didáticos dos 
estudantes que voltarão às aulas presenciais. Para os 
demais que permanecerão assistindo às aulas remotas, 
os pais e responsáveis deverão administrar o uso em suas 
casas, conforme orientação prévia do Colégio;

• Além do Kit didático, solicitamos alguns materiais 
reutilizáveis, devidamente higienizados, conforme 
especificado na lista em anexo;
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10. Comunicação entre as 
Famílias e o Colégio 

Antes da Volta Presencial enviaremos informativos para 
todas as famílias por diferentes canais de comunicação 
(e-mail, Facebook, Instagram) 

Faremos reuniões com familiares pelo Google Meet para 
apresentar o Plano de Volta às Aulas Híbridas e orientações 
de Biossegurança, e esclarecer dúvidas.

Socializaremos vídeos com informações relevantes 
e protocolares, antecipação de combinados para o 
funcionamento do retorno, a exemplo das marcações no 
chão, dos portões de acesso e dos pontos para higienização 
das mãos.

Às famílias que optarem por não trazer o estudante no 
retorno das aulas presenciais orientamos informarem o fato 
à Coordenadora, quando se sentirem preparadas para o 
retorno, com antecedência de uma semana; assim, poderemos 
organizar a reinserção do estudante ao grupo-classe.
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11. No Retorno às Aulas 
Presenciais

• Analisaremos, cuidadosamente, todos os retornos da 
pesquisa realizada com as famílias, para organizarmos e 
definirmos as salas. 

• Continuaremos orientando os familiares com sugestões, 
meets e textos, das estratégias que possam ajudar a 
conduzir, da maneira mais acolhedora, as demandas 
emocionais dos estudantes durante o período de 
pandemia. 

12. Comunicação 
Estudante-Colégio:

Apresentaremos aos estudantes, de acordo 
com o entendimento de cada faixa etária, as orientações 
contidas nesse manual de biossegurança. 
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Construiremos, com os estudantes, novas formas de 
cumprimento e de demonstração de afeto que não 
precisem do contato físico.

13. Planejamento do Retorno 
Progressivo e do Funcionamento 
do Rodízio dos Estudantes: 

Para a Educação Infantil as aulas iniciarão nos dias 28 e 29 de
janeiro, e para as demais séries (do Ensino Fundamental ao
Ensino Médio) no dia 1° de fevereiro;

Trabalharemos com grupos reduzidos, segundo o percentual 
de estudantes permitido pelos órgãos reguladores; 

Realizaremos o rodízio dos subgrupos de cada turma;

Um grupo de estudantes assistirá à aula presencialmente, 
enquanto o outro grupo participará em casa de atividades 
assíncronas ou de momentos síncronos orientados por um 
dos professores (Com exceção da Educação Infantil).
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Definição dos Portões de Entrada e Saída para cada Curso:

• Educação Infantil - Portão da rua Marechal Manoel Luiz 
Osório

• Ensino Fundamental Anos Iniciais - Portão da rua Antônio 
Coêlho

14. Funcionamento Seguro para 
o Horário de Chegada: 

Em cada entrada do Colégio, disponibilizaremos um 
funcionário para realizar a medição de temperatura de 
todas as pessoas que entrarem no Colégio. 

Em caso de temperaturas superiores a 37,5ºC, os estudantes 
deverão retornar para suas residências. 

Todas pessoas que entrarem no Colégio também terão que 
passar álcool em gel 70% nas mãos e limpar os sapatos no 
tapete desinfetante.

Nesse primeiro momento, precisamos tomar alguns 
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cuidados, para preservar a saúde dos nossos estudantes, 
colaboradores e suas famílias. Por isso, na retomada das 
aulas presenciais, trocaremos o abraço e os beijos por 
gestos e palavras de carinho.

15. Princípios Gerais para a 
retomada às Aulas Presenciais:

Nesse primeiro momento precisamos tomar alguns 
cuidados para preservar a saúde dos nossos estudantes, 
colaboradores e suas famílias. Por isso, na retomada das 
aulas presenciais trocaremos o abraço e os beijos por 
gestos e palavras de carinho.

Continuaremos trabalhando sobre os cuidados preventivos 
da COVID-19.
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16. Funcionamento dos 
Horários do Lanche

Os estudantes deverão trazer seus lanches de casa, já 
higienizados, em embalagens descartáveis que possam ir 
direto para a lixeira. Potes retornáveis deverão ser evitados.

Na Educação Infantil e 1° Ano do Ensino Fundamental 
os estudantes lancharão dentro da sala de aula com a 
supervisão de um adulto. Os demais lancharão no hall 
segundo o cronograma definido pela Coordenação.

17. Funcionamento dos 
Momentos de Recreio

Os momentos de recreio serão monitorados por adultos 
que orientarão quanto à higienização, aproximação e 
brincadeiras sem contato físico entre os estudantes.
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Planejamos propostas lúdicas individuais (como desenhos), 
respeitando o distanciamento.

Utilizaremos sucatas devidamente higienizadas e, após 
as brincadeiras, nós as descartaremos imediatamente, 
evitando que outro grupo possa fazer uso.

18. Funcionamento para o 
Horário de Saída

Ao chegarem os portadores, os estudantes serão chamados 
pelo microfone.

Delimitaremos as áreas nas quais ficarão, sem aglomeração, 
esperando o portador, com monitoramento de profissionais 
durante a saída.

IMPORTANTÍSSIMO:
Os portadores não poderão entrar no Colégio. Orientamos 
que aguardem seus filhos nos seus veículos ou na calçada 
respeitando o distanciamento entre si.
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19. As Atividades Culturais 
e Extracurriculares Estão 
Suspensas 

Todo e qualquer evento com a presença de familiares no 
Colégio e quaisquer atividades extracurriculares estão, 
temporariamente, sem possibilidade de acontecer. Mas 
acontecerão novamente, sim! Vai chegar o dia em que 
estaremos seguros da Covid-19. Quando isso acontecer, 
celebraremos em grande festa com toda a comunidade 
Pontual reunida.
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