PLANO DE
RETOMADA DAS AULAS
BARBOSA/COLÉGIO ÁGUIA MASTER

EXTRACURRICULARES-

ESCOLA

RUI

1. PROCEDIMENTOS GERAIS: Só poderão frequentar a Escola:
• Alunos: sem sintomas e sem febre (mesmo que esteja medicado para controlar a
febre)
• Colaboradores: sem sintomas e sem febre (mesmo que esteja medicado para controlar a febre)
Os protocolos de higienização devem ser seguidos.
- usar máscara e álcool gel
• O Acesso dos pais somente acontecerá mediante a autorização da direção.
- Os pais não acessarão os prédios dos alunos.
- Os pais deverão permanecerem no carro na hora de deixarem os alunos na escola.
Deve haver monitores mediando e recebendo ou entregando alunos para os pais.
No caso de o aluno precisar sair durante as aulas a secretaria deverá ser comunicada por
telefone ou e-mail.
• Transporte de Vans e Ônibus
-Ficará a critério dos pais arranjar transporte particular para seus filhos.
•

Mochila e bolsa dos alunos

- Serão permitidos trazerem apenas bolsas de mão para comida e lanches.

2. REVEZAMENTO DE ALUNOS:
❖ Os alunos se revezarão para as aulas conforme a quantidade determinada pela
escola, respeitando-se o distanciamento e a segurança e nos horários
determinados.
❖
3. ENTRADA E SAÍDA
Educação Infantil Rua Ceará
Fundamental 1

( Rua Ceará – portão da Quadra)

Ensino Médio (Rua Quintino Bocaiuva)
Fundamental 2

( Rua Pernambuco)

❖ O horário de recolhimento dos alunos pelos pais não deverá ultrapassar o horário
estipulado pela escola.
❖ Os intervalos serão escalados em horários diferentes pela escola, dentro da sala. No
horário de saída os alunos deverão se encaminhar diretamente para a saída da
escola.
❖ A checagem de temperatura dos alunos na entrada deve estar abaixo de 37,3º, se a
temperatura estiver acima, o aluno deverá ser encaminhado a uma sala de espera
adequada, sendo comunicado aos pais para buscá-los.
❖ Os alunos não devem se aglomerar em áreas comuns, tais como pátio da escola ou
corredores. A cantina não funcionará ainda.
❖ Os professores e monitores deverão acompanhar os alunos até a saída da escola onde
os pais estarão esperando.

4. ENTRADA DIÁRIA DOS ALUNOS
• Os alunos deverão ser “entregues” no local normal de entrada deles e os pais devem
permanecer em seus carros.

• Os alunos deverão de se dirigir ao ponto de checagem de temperatura obedecendo a
marcação de distanciamento no chão e em seguida se dirigirem para a sala de aula seguindo
as regras de distanciamento social.
5. TABELA DE PROCEDIMENTO DE ENTRADA
Passo 1: Todos devem passar pelo tapete de desinfecção situado na entrada de cada nível;
Passo 2: Checar a temperatura. Se algum aluno tiver uma temperatura acima de 37.3º
entrada não é permitida.

a

Passo 3: Em caso de febre, o aluno é direcionado para a área de isolamento por um membro
da escola autorizado que contacta os pais para buscar os alunos dentro de 60 minutos.

LIMPEZA E HIGIENE
❖
•
•
•
•
•
•

Individual: Como se proteger?
Lavar as mãos constantemente
Espirrar e tossir se protegendo com seu braço
Usar um lenço
Limpar seus aparelhos e materiais
Assegurar que o distanciamento seja de no mínimo um metro em todos os momentos
Usar uma máscara limpa

❖ Toda a escola:
• Álcool em gel em todas as entradas e portas (disposto nas paredes) e também próximo
ao bebedouro.
• Uma limpeza profunda deverá ser feita pela equipe limpeza da escola, porém cada
empregado será responsável pela limpeza profunda de sua área de trabalho.
• As latas de lixo deverão ser limpadas com mais frequência (3 vezes por dia)
• Ambientes ventilados (janelas e portas deverão permanecer abertas à medida que
o clima permita).
• A limpeza profunda será realizada todos os dias ao seguindo as normas de
higienização da Organização de Saúde especializada para escolas. Os lugares limpos
serão marcados.
• Os banheiros serão higienizados constantemente e com horários para uso.
❖ Salas de aula:
• Nenhum material será compartilhado.
• Um espaço será cedido para armazenar os materiais dos alunos para permanecerem
na escola.
• Todas as salas de aula serão limpadas profundamente após todos os alunos saírem e
nas trocas de turmas.
• Todos os alunos deverão providenciar material de limpeza para limpar seu ambiente
de estudo durante o dia.
• Os alunos só poderão trazer seus lanches e almoços individuais de casa.
• Tapetes e afins (acolchoados) deverão ser removidos das salas de aula.
• Os brinquedos dos alunos da Educação Infantil serão separados individualmente e
após o uso será levado para a limpeza todos os dias.
• Os alunos devem usar uma máscara o tempo todo, devem trazer de casa.
• O espaçamento é mantido em cada sala de aula e áreas compartilhadas.
•
6. ÁREAS COMPARTILHADAS

• ÁREAS COM GRAMAS E CAMPOS DE FUTEBOL
O distanciamento social deve ser mantido o tempo todo. Não é permitido tocar no outro, no
entanto esportes com bolas são permitidos.
• BIBLIOTECA
Número máximo de 5 alunos sob supervisão
Procedimento de limpeza dos livros deve ser realizada
• PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
O distanciamento social deve ser respeitado o tempo todo. Os alunos podem se sentar em
apenas dois alunos cada mesa.
• DEMAIS LOCAIS
Laboratórios, cantina, sala dos professores, áreas fechadas em geral, banheiro dos alunos e
adultos, escritórios e sala de coordenação e diretoria devem seguir a padronização de higiene,
distanciamento social e a limpeza profunda.

7. USO DE MÁSCARAS
• Os alunos devem trazer de casa o número suficiente de máscaras para seguir as
recomendações de uso das mesmas.
• As máscaras devem ser descartadas em local específico.

8. EM CASO DE SINTOMAS PRESENTES EM CASA:
• Qualquer um desses sintomas: dor de cabeça, tosse, congestão nasal, garganta inflamada,
dor no corpo, dificuldade em respirar e febre, fique em casa e procure o médico.
• Se alguns dos sintomas relacionados ao COVID-19 forem encontrados em casa, avise a
coordenação de saúde da escola por e-mail ou telefone o mais rápido possível.
• Avaliação médica e diagnósticos deverão ser feitos e a escola avisada.

9. EM CASO DE SINTOMAS PRESENTES NA ESCOLA:
• Qualquer um desses sintomas: dor de cabeça, tosse, congestão nasal, garganta inflamada,
dor no corpo, dificuldade em respirar e febre.
• Siga a tabela de procedimentos de saúde
• A escola seguirá a Fase 1, resguardando o fechamento da escola.
• Se houver casos suspeitos com febre, dificuldade respiratória e outros sintomas, relate
imediatamente para a diretora e o chefe da escola, como também ao Sistema de Saúde
Municipal.
• Os pais buscarão os alunos na escola e não é permitida a entrada deles.
Esperando pelo resultado do exame:
• Todos que tiveram contato com a pessoa suspeita devem evitar contato com outros na escola
para evitar contaminação.
• Investigar o histórico de exposição epidemiológica.

• Manter contato próximo com instituições médicas e tomar o próximo passo em prevenção e
medida de controle baseado nos resultados do exame.
• Manter ambientes ventilados, limpos e desinfetados.

10.

DEPOIS DO DIAGNÓSTICO POSITIVO PARA O COVID-19

• É requerida a quarentena e o retorno às atividades somente com a autorização documentada
pelo médico.
• Em contato com a Vigilância Sanitária, checar se há necessidade de isolamento do local ou
próximo a escola.
• A escola passará pela fase 1, resguardando o fechamento da escola.

11.
SERVIÇOS DE COMIDA E LANCHES
❖ Lanche para os alunos
• Todos alunos devem trazer seus lanches de casa
• Devem ser treinados em como remover suas máscaras.
• Educação Infantil e fundamental 1 devem fazer seu horário de lanche dentro da
própria sala de aula ou fora com a supervisão de um adulto.
• Ensino fundamental 2 e Médio usam a praça de alimentação respeitando as regras
mencionadas anteriormente.
• Os alunos não devem compartilhar lanches em nenhuma circunstância.

12.

AMBIENTE DE APRENDIZAGEM

Ambientes Internos:
• Nenhum material deverá ser compartilhado.
• Todos os materiais da Educação Infantil e Fundamental 1 necessários serão
providenciados pela escola.
• Um espaço será cedido para os alunos armazenarem seus materiais para que
permaneçam na mesma.
• Todos os alunos terão material de limpeza para limpar os locais de aprendizagem ao
longo do dia.
• Alunos devem trazer de casa somente o lanche, comida e máscaras.
• Uma vez que todos os alunos estiverem sentados e usando suas máscaras é permitido
ao professor retirar sua máscara mediante a uma distância proporcional. Caso não
haja espaço, não retirar a máscara.
• Alunos devem seguir os procedimentos de limpeza das mãos.
• Brinquedos deverão ser limpos depois do uso.
• Os alunos deverão usar máscaras trazidas de casa o tempo todo.

13.
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PRÁTICAS ESPORTIVAS
• Todas as aulas de Educação Física retornarão e é esperado que todos os alunos
estejam em condições físicas ativas enquanto praticam o distanciamento físico e há
necessidade de usar máscaras. Espera-se que esta política será realizada pelo
professor de Educação Física baseado no julgamento profissional de acordo com o
nível de atividade, clima, distanciamento social dentro da atividade respeitando as
medidas de segurança de saúde.

14.

AUTORIZAÇÃO DOS PAIS DE RETORNO ÀS AULAS:
•

15.

Para retorno do alunos às aulas presenciais é necessário autorização dos pais
ou responsáveis providenciada pela Escola.

PROCEDIMENTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS
•
•
•

Higienização com água clorada e álcool gel na entrada, saída e troca de turmas,
inclusive em carteiras, cadeiras, armários, interruptores, maçanetas e outros.
Desinfecção de ambientes através de lâmpadas adequadas.
Desinfecção com água clorada e álcool 70 em corrimãos, mesas de pátio,
banheiros, suportes de papel e bebedouros.

