
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PALAVRA DA DIREÇÃO 

Prezados pais e ou responsável 

A retomada das aulas presenciais acontecerá conforme as determinações da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo. Porém, o Colégio Assunção tem se empenhado para 

disponibilizar recursos de estrutura e infraestrutura a fim de que tomemos a maior quantidade de 

medidas preventivas para que alunos, professores e funcionários possam retornar com segurança.  

Agora conheça as orientações que preparamos para a retomada gradual e as responsabilidades 

de cada um de nós. 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Seguindo os rigorosos protocolos exigidos pelas entidades sanitárias e fiscalizadoras que se 

baseiam em normas internacionais como World Health Organization (OMS) e a Centers for 

DiseaesandPrevention (CDC – Centros de Doenças e Prevenção), o Colégio Assunção criou 

normativas para a realização de ações preventivas e aquisição de produtos químicos capazes de 

minimizar as potenciais formas de contágio e definiu de protocolos diários de procedimentos que 

devem ser seguidos por toda a comunidade educativa. 

O acesso às dependências do colégio estará restrito neste período. Somente1 adulto poderá 

acompanhar o estudante. O embarque e o desembarque deverão ser breves. 

 

 

HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

 Protocolo de acesso às dependências do Colégio: 

 Uso obrigatório de máscara; 

 Aferição de temperatura  

 Higienização das mãos e calçados; 

 Encaminhamento para a sala de aula ou quaisquer outras partes internas do colégio; 

 Acomodação nas carteiras higienizadas e sinalizadas. 

 Lavar regularmente as mãos com água e sabão. Ou higienizar utilizando álcool gel. 

 Manter a distância de 1,5m recomendada. 

 Nos banheiros poderão entrar apenas duas pessoas por vez. 

 

 Sala de aula: 

 Acolhimento dos alunos na porta da sala. 

 Verificação e orientação quanto ao uso da máscara. 

 Higienização das mãos e acomodação nas carteiras sinalizadas. 



 Higienização das salas de aulas ocorrerá a cada troca de turno, com os produtos que são à 

base de cloro e álcool. 

 Limpeza de descargas, torneiras das pias, trincos das portas, disjuntores de luz, teclado dos 

computadores da sala, corrimãos será intensificada. 

 Higienização constantemente as superfícies. 

 Higienização dos brinquedos. 

 Orientação à família para que reduza o transporte diário da bolsa/mochila da criança com 

seus pertences, pois esses deverão ser armazenados em caixas separados e etiquetados, 

evitando ao máximo a mistura e a agitação no manuseio desses objetos. 

 A ventilação nos ambientes será constantemente mantida. 

 

HIGIENIZANADO e PROTEGENDO... 

 Limpeza de descargas, torneiras das pias, trincos das 

portas, disjuntores de luz, teclado dos computadores da 

sala, corrimãos será intensificada. 

 A ventilação nos ambientes será constantemente mantida. 

 Manter a distância de 1,5m recomendada. 

 Higienização das salas de aulas ocorrerá a cada troca de 

turno, com os produtos que são à base de cloro e álcool. 

 Os espaços do Colégio serão pulverizados com hipoclorito 

de sódio. 

 Sempre que sair do espaço da sala de aula, no retorno para 

a mesma, fazer a assepsia das mãos. 

 Uso da máscara é obrigatório. 

 Sempre higienizar a mochila 

 O elevador não deverá ser utilizado (salvo casos 

específicos, como mobilidade reduzida e outros), somente 

das escadas. 

 

 Outros espaços: 

 

Multimídia / auditório Somente aulas com professores coordenando o 

distanciamento 

Biblioteca Neste início de retomada, a Biblioteca estará fechada para 

atendimento. O acervo será liberado somente após a 

quarentena.  



Bebedouro Liberado apenas a torneira gancho para encher as 

garrafinhas. 

Cantina Não funcionará neste primeiro momento  

Refeitório Todos os procedimentos para a produção segura das 

refeições, assim como a permanência dos alunos no refeitório 

estão de acordo com as exigências da Anvisa, OMS e 

continuarão sendo aplicadas quando voltarmos ás nossas 

atividades. 

Sala dos professores Os intervalos serão intercalados para que a sala dos 

professores receba apenas 2 professores por vez. 

 

 A equipe de limpeza está devidamente treinada sobre a atuação em todos os espaços e 

produtos utilizados na higienização. 

 Os espaços do Colégio serão pulverizados com hipoclorito de sódio. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 Catracas sem retenção; 

 Limpeza dos calçados no tapete sanitizante; 

 Atividades ao ar livre serão priorizadas; 

 Orientação quanto aos bebedouros: uso somente do bico para encher a garrafinha de água; 

 Kit higiene em todos os ambientes do colégio; 

 Totens com álcool gel na portaria e áreas comuns do colégio; 

 Álcool gel na sala de aula 

 Sinalização nos ambientes do colégio; 

 Todos os alunos deverão permanecer nos ambientes da escola. Saídas para almoço e 

retorno de atividades não serão permitidas.  

 Quando houver testagem positiva de algum aluno/Professor, toda a sala será afastada do 

presencial e ficará em quarentena por 14 dias.  

 A Equipe estará atenta aos comportamentos socioemocionais dos jovens, a família será 

informada e a equipe médica/pedagógica acompanhará. 

 

RECEPÇÃO DOS ALUNOS POR PARTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA 

 

 Acolhimento aos alunos com a equipe pedagógica; 

 Intervalo será na sala de aula; 



 Ida ao banheiro: será permitida a entrada de 2 pessoas por vez no banheiro e ao 

voltar do banheiro o aluno deverá passar álcool gel nas mãos; 

 Transporte escolar: mesmo processo com os protocolos de segurança. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


