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PROTOCOLO PARA RETOMADA PRESENCIAL, GRADATIVA E SEGURA,
DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA REDE SAGRADO

Leia atentamente este manual para que
possamos voltar às atividades com
segurança e cuidado!
Após longo período de afastamento, finalmente retornamos
às atividades na Rede Sagrado - Colégios Sagrado Coração
de Maria. Precisamos, então, implementar algumas rotinas
novas e redobrar alguns cuidados, para garantirmos a
saúde e a segurança de todos os nossos estudantes,
familiares e colaboradores.
Para tanto, a Rede Sagrado - Colégios Sagrado Coração de
Maria intensificará a disponibilização de álcool em gel,
sabonete líquido e papel-toalha em todo o prédio. Os
horários de entrada e saída serão escalonados e as turmas,
divididas em grupos, que farão revezamento entre aula
presencial e aula remota, a fim de reduzir o número de
pessoas circulando pela escola.
Os cuidados com a limpeza das instalações e áreas de
convivência também serão intensificados. Logo na entrada,
os estudantes passarão por tapetes e sprays sanitizantes,
além da testagem de temperatura por termômetro
infravermelho sem contato. Os colaboradores irão
recebê-los devidamente equipados, fazendo uso de
máscaras e álcool em gel, que serão os maiores
companheiros de todos durante a permanência no prédio.
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Sabemos que a saudade dos colegas e dos professores é
grande, mas abraços, beijos e qualquer tipo de contato
físico não deverão ser realizados, para que vençamos de
uma vez a ameaça do vírus.
Confira no manual as novas rotinas de convivência na
nossa comunidade escolar, baseadas nas recomendações
da OMS e dos órgãos oficiais. Quanto mais ficarmos atentos
às novas regras, mais rapidamente estaremos livres para
aquele abraço apertado!
Atenciosamente,
Trio Gestor.

“A paciência e a confiança na infinita
bondade de Deus são sempre coroadas
pela misericórdia.”
Pe. Gailhac
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MEDIDAS ADOTADAS PELA REDE SAGRADO COLÉGIOS SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA
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ENSINO HÍBRIDO: manteremos a
metodologia das aulas remotas
combinadas com as aulas presenciais,
transmitidas pelo Google Classroom e
pelo Portal Educacional, como de
costume. As famílias poderão optar por mandar o
estudante para a escola ou permanecer no
modelo de ensino mediado por tecnologias
(ensino remoto).
ESCALONAMENTO: para diminuir o
número de estudantes circulando pelas
dependências do colégio, as atividades
dar-se-ão por rodízio. A maioria das
turmas será dividida em grupos, que
se revezarão entre atividades presenciais e
remotas, durante a semana. Assim, teremos
sempre um grupo de alunos na escola e outro
grupo em casa, ao longo da semana. Os horários
serão enviados a todas as famílias.
REORGANIZAÇÃO DE SALAS: todas as
salas tiveram a capacidade reduzida, a
fim de manter o distanciamento de
1,5m entre os estudantes (em todas as
direções). Ao chegar à sala, cada aluno
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terá lugar marcado, nominal, e não poderá trocar
de lugar. Os estudantes deverão evitar
deslocamentos de ambiente. O uso do banheiro
será mediante liberação do(a) professor(a),
evitando locomoção de mais de um estudante por
vez.

4
5
6

LIMPEZA
E
PONTOS
DE
HIGIENIZAÇÃO: a lavagem de mãos
ainda é a melhor forma de prevenção e
higiene, portanto, haverá dispensers de
sabonete líquido e papel-toalha nos
banheiros. Serão disponibilizados,
também, dispensers e totens de álcool em gel
pela escola.
VENTILAÇÃO
DE
AMBIENTES:
priorizaremos a ventilação natural.
Portas e janelas serão mantidas
abertas para que ocorra a circulação do
ar.
HIGIENIZAÇÃO: o colégio intensificou a
limpeza adequada e regular de
cadeiras, mesas, computadores e
outros equipamentos, bem como de
maçanetas, dispensers de álcool em gel
e outras superfícies expostas ao contato em
massa.
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BEBEDOUROS:
o
acesso
aos
bebedouros
será
apenas
para
abastecimento das garrafinhas, que
são de uso individual, a fim de evitar
contaminações.
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA: todos,
sem exceção, passarão por verificação
de temperatura antes de ter a entrada
liberada para as dependências da
escola. Para isso, contaremos com
termômetros infravermelho, que aferem a
temperatura sem necessidade de contato. Caso
alguém apresente temperatura acima de 37° C,
deverá retornar para a casa.
DESINFECÇÃO: todas as entradas do
colégio serão equipadas com tapete
higienizador, por onde todos deverão
passar, obrigatoriamente, para limpar
a sujeira e desinfectar os calçados.
Rodinhas de mochilas e de carrinhos também
passarão por processo de desinfecção nos portões
da escola, assim como as mochilas de plástico.
PROTEÇÃO: todos os colaboradores
terão Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) adequados às funções
que exercem, bem como máscaras e
álcool em gel.
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CONSCIENTIZAÇÃO: serão realizadas
atividades e dinâmicas com toda a
comunidade escolar, visando à
formação e à conscientização de todos
sobre a importância da higiene, do
distanciamento social, do uso de máscaras e dos
demais meios de prevenção do contágio de
doenças.
DIVULGAÇÃO: será realizada por meio
de
materiais
visuais
de
conscientização sobre a importância da
assepsia correta das mãos, do uso de
máscaras, do distanciamento, etc.
INTERVALOS SEGMENTADOS:
os
espaços de convivência na escola terão
novas regras para uso, a fim de garantir
a constante higienização e evitar
aglomerações. Cada turma terá um
momento de intervalo escalonado, de forma a
permitir o distanciamento social seguro e
recomendado pelos órgãos de saúde.
RESTRIÇÃO: o uso de elevadores e de
alguns espaços comuns foi restringido.
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RODÍZIO: para diminuir o número de
estudantes
circulando
pelas
dependências da escola, as atividades
acontecerão em rodízio: alguns grupos
assistirão às aulas presencialmente,
enquanto outros permanecerão com aulas
on-line, havendo o revezamento de acordo com as
orientações pedagógicas.
REFORÇO NA SEGURANÇA: será
vedada a entrada de entregadores nas
dependências
do
colégio.
O
recebimento de refeições e outros itens
de delivery deverá ser feito na área
externa. Apenas os estudantes e colaboradores
poderão entrar nas dependências do colégio,
após realização dos protocolos devidos.
Familiares, visitantes e fornecedores serão
atendidos nas portarias.
SAÍDA CONTROLADA: os estudantes
que dependem dos pais para saírem do
colégio esperarão nas salas de aula,
onde serão chamados pelo rádio assim
que os responsáveis chegarem, para,
só então, descerem e se direcionarem ao drive. Os
alunos que vão embora sozinhos ou pegam ônibus
serão liberados, evitando aglomerações.
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RESPONSABILIDADES DO ESTUDANTE

1

COMPARECIMENTO: não será permitida a entrada
de estudantes sem máscaras. Além da máscara
em uso, cada estudante deverá trazer consigo
máscaras sobressalentes para realizar a troca
durante o período de permanência na escola.
Cada aluno deverá trazer, ainda, a própria
garrafinha de água, para uso pessoal e
intransferível. Sugerimos que ela venha
abastecida de casa. Caso não venha, para evitar
filas na hora da entrada, o estudante poderá
abastecê-la nos bebedouros disponibilizados
pelo colégio.

2

UTILIZAR
ENTRADAS
E
ESCADAS
DESIGNADAS: cada turma será orientada
sobre a entrada e a escada que utilizará
durante a permanência na escola. O elevador é um
dos ambientes mais propícios ao contágio; por isso,
o uso dele será restrito e controlado.
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RESPEITAR A SINALIZAÇÃO: toda a escola estará
sinalizada com marcações de distanciamento e
circulação (sentido de subir/descer nas escadas),
etc. Os estudantes serão devidamente orientados
e deverão obedecer às sinalizações de segurança.
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CONTATO FÍSICO: sabemos que a saudade, às
vezes, é difícil de segurar, mas orientamos que
abraços, beijos e apertos de mão não sejam
realizados. Encontre outras maneiras de
demonstrar carinho, por exemplo, acenando
com a mão ou por meio de outro gesto de afeto.
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EVITAR AGLOMERAÇÕES: é fundamental respeitar
os horários de intervalo e manter a distância de
um metro e meio dos colegas, especialmente,
na hora do lanche, de usar os sanitários e de
abastecer as garrafinhas de água.
ZELAR PELA HIGIENE: a higienização de
máscaras e uniformes é responsabilidade
de cada família. Cada um deve se
comprometer a realizar a lavagem das
máscaras e dos uniformes após o uso. Tenha
à mão um saquinho plástico para armazenar as
máscaras usadas após as trocas ao longo do
período escolar.
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INDIVIDUALIZAR OBJETOS PESSOAIS: cada
estudante deve contar com seu kit completo:
máscaras extras, garrafinha para água, talheres
e o que mais achar necessário para o seu dia na
escola. Sugerimos que sejam priorizadas mochilas
de plástico, facilitando, portanto, a higienização.
Neste momento, nada deve ser compartilhado,
então, não empreste ou pegue nada emprestado.
Sua saúde agradece!
COMUNICAR: em caso de suspeitas ou sintomas
de COVID-19, o estudante deverá comunicar
imediatamente à escola e proceder com o prazo
de quarentena, em reclusão total, devendo
procurar um médico.
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DICAS E ROTINAS

1

USO DA MÁSCARA: a máscara já se tornou parte
de nossa rotina. Você deverá usar máscara limpa e
devidamente higienizada, que siga os padrões do
Ministério da Saúde. É sempre bom lembrar a
forma correta de usá-la:
• higienize as mãos com água e sabão,
secando-as bem antes de colocar a máscara e
depois de retirá-la;
• coloque-a com cuidado, cobrindo
completamente a boca e o nariz;
• evite tocar na máscara após ser colocada;
• remova a máscara segurando-a pelo elástico ou
laço. Nunca toque na parte do tecido e na parte
da frente, que cobre o nariz e a boca;
• troque sua máscara a cada 03 (três) horas, no
máximo, ou sempre que estiver úmida ou
apresentar sujidade;
• tenha sempre à mão um saquinho plástico para
armazenar as máscaras usadas. É importante
que o saco não seja fechado completamente, mas
que permita a entrada de ar.
Separe as limpas das sujas.
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2
30

MINUTOS

3

HIGIENIZANDO AS MÁSCARAS:
• deixe as máscaras de molho em recipiente com
uma solução sanitizante por 30 minutos;
• após o tempo de molho, enxágue em água
corrente e lave normalmente com água e sabão;
• a máscara deve estar seca para ser reutilizada.
Após a secagem completa, passe a máscara a ferro
e acondicione-a em um saquinho plástico limpo
até o próximo uso.
HIGIENIZAÇÃO DE CALÇADOS: a nova rotina nesse
retorno incluirá o momento de desinfecção. Haverá
espaço reservado nas entradas sinalizadas para
que todos os estudantes façam uso dos tapetes
sanitizantes, evitando que qualquer sujeira ou
impureza presente nos calçados usados na rua
seja levada para dentro da escola. Portanto, prefira
calçados de solado simples, sem muitas
reentrâncias e ranhuras, que possam acumular
sujeira.
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Se cada um fizer a sua parte, todos serão
beneficiados.
Neste período de pandemia, nossos maiores
objetivos são manter e promover a saúde e o
bem-estar de todos. Desta forma, contamos com
a colaboração, o espírito de equipe e a empatia de
cada um. Juntos, vamos superar este momento
desafiador!

“No amor e na união, é que
encontrarão a força, a consolação e
a vida.”
Pe. Gailhac
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