CARTILHA
Retomada das atividades presenciais
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO & SEGURANÇA
AO CORONAVÍRUS (COVID-19)
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Horário
Os horários das aulas e demais atividades pedagógicas realizadas
presencialmente estão sendo organizados para atender as recomendações de
segurança e manutenção do distanciamento físico das Secretarias de Estado da
Educação e da Saúde. Entre as medidas tomadas, incluem-se:
•

•
•
•
•
•

limitação do número máximo de estudantes por turno;
adequação da quantidade de dias presenciais por grupo;
manutenção do distanciamento físico;
escalonamento de horários de entrada, intervalos e saídas;
priorização dos anos finais de ciclos;
atualização regular dos informes.

Todas as medidas tomadas consideram as especificidades e os objetivos
pedagógicos estabelecidos para cada ciclo escolar.
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Espaços e funcionamento
•

É o obrigatório o uso de máscara adequada por todas as pessoas no ambiente
escolar, com trocas regulares a cada duas horas.

•

Será realizada aferição de temperatura na entrada. Caso o estudante esteja
com febre, ele será isolado e a família deve garantir seu retorno.

•

Usaremos as salas de aula mais amplas e arejadas e o espaço está organizado,
para que os estudantes mantenham uma distância de 1,5m entre eles em
todas as atividades educacionais presenciais.

•

Serão realizadas atividades educativas e orientações sobre higiene das mãos.

•

Foram instalados dispensers de álcool nos pontos de maior circulação,
recepção, corredores de acessos às sala de aulas e biblioteca.

•

Foram colocados tapetes sanitizantes nas entradas principais.
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•

A escola está totalmente sinalizada para alertar e reforçar os procedimentos
de segurança.

•

Indica-se aos familiares deixarem seus filhos(as) na entrada da escola, para
evitar aglomeração e trânsito de pessoas dentro do prédio, salvo casos
especiais.

•

Serão realizadas a limpeza e a desinfecção das salas de aula, cozinha, e
demais espaços da escola, bem como equipamentos de uso comum, após seu
uso ao final dos dois turnos.

•

Todos os bebedouros tiveram as saídas bucais lacradas e só poderão ser
utilizadas as saídas próprias para o enchimento de copo ou garrafa.

•

Para aqueles que utilizarem transporte escolar, devem seguir os protocolos de
segurança específicos da categoria.
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•

Não será permitida a permanência em outro período ou após o horário de
encerramento das atividades.

•

O consumo na Cafeteria e no Refeitório só poderá ser feito com o uso do
Cartão Digital da Nutrebem, disponibilizado para todos os estudantes no
início do ano. O objetivo é trazer eficiência e agilidade no atendimento,
evitando a concentração dos estudantes e a manipulação de dinheiro.

•

A saída e a entrada dos estudantes funcionará de forma escalonada.
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Medidas preventivas
específicas
•

Higienizar as mãos com água e sabonete/sabão antes das refeições, após
tossir, espirrar, ou usar o banheiro.

•

Evitar tocar os olhos, nariz ou boca após tossir ou espirrar ou após contato
com superfícies.

•

Aplicar a etiqueta respiratória: proteger com lenços (preferencialmente
descartáveis) a boca e nariz ao tossir ou espirrar para evitar disseminação de
gotículas das secreções.

•

É recomendada a mobilização das famílias e de toda a comunidade escolar
para intensificar as medidas de prevenção de forma habitual tornando-as
eficientes para todos.
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•

Recomenda-se que cada estudante adquira, para uso pessoal, álcool em gel e
lenços de papel para higienização pessoal.

•

Recomenda-se aos estudantes o uso de calçados fechados.

•

Recomenda-se que os familiares orientem seus filhos (as) a não compartilhar
objetos de uso pessoal: copos, garrafas, alimentos, material didático e
equipamentos eletrônicos (como fones e telefones celulares).

•

Os estudantes que apresentarem febre e sintomas respiratórios (tosse, coriza
etc) devem procurar por atendimento em serviço de saúde e, conforme
recomendação médica, manter-se afastado das atividades.
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Comunicação e
atendimento
•

Os recados ou solicitações devem enviados por e-mail ou feitos por telefone,
de acordo com o assunto, para: as telefonistas, a tesouraria ou a secretaria.

•

Os atendimentos presenciais, individuais ou coletivos, estão suspensos.

•

Atendimentos com a equipe pedagógica serão agendados por e-mail e
realizados de maneira remota.

•

Estão cancelados os eventos, saídas pedagógicas e estudos do meio durante
todo o ano letivo.
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Procedimentos diante de um
caso suspeito de Covid-19
•

Toda a comunidade escolar deve estar informada sobre os procedimentos
perante a identificação de um caso suspeito ou confirmado de Covid-19.

•

Orienta-se que toda pessoa que apresente sinais ou sintomas da Covid-19,
permaneça em casa e entre em contato a escola para informar a situação.

•

Diante da identificação de um caso suspeito na escola, autorreferido ou com
base na constatação de sinais e sintomas no momento da entrada, este será
encaminhado para a área de isolamento previamente definida e, de acordo
com as indicações dos protocolos dos serviços de saúde locais,
encaminhado para serviço de saúde.
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Procedimentos de
higienização
•

Serão usados produtos específicos para a limpeza de eletrônicos e
telas.

•

As salas de aula serão ocupadas pelo mesmo grupo de
estudantes, de acordo com a dimensão e características da escola.

•

Serão realizadas a limpeza e a desinfecção das salas de aulas nos
períodos de intervalo para realização dos lanches e refeições.

•

Aproveitaremos as áreas ao ar livre para a realização de
atividades, mantendo as condições de distanciamento físico e
higienização de superfícies.
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•

O uso da biblioteca e o serviço de consulta de livros serão suspensos, pelo menos, no primeiro
mês de retorno às atividades educacionais, com avaliação contínua sobre as possibilidades e
condições de retorno.

•

Atividades com o público externo serão realizadas remotamente.

•

O distanciamento físico será implementado em todos os espaços da escola.

•

As reuniões pedagógicas e trabalhos administrativos serão realizadas, sempre que possível, de
forma remota.

•

Será obrigatório o uso de máscara para acesso e permanência na escola.

•

Os estudantes serão orientados a higienizar as mãos antes da utilização de equipamentos de
manuseio coletivo, dos lanches e refeições.
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Proteção à saúde e aos
direitos dos professores
Norma Técnica 11/2020 GT Covid-19 - Ministério Público
do Trabalho
•

Estudantes, famílias e membros do quadro escolar devem
respeitar os horários de trabalho e o “direito dos professores à
desconexão”. Não é permitido enviar mensagens a qualquer
hora e deve-se observar os horários de atendimento virtual (das
8h às 12h30 e das 13h às 17h).

•

O Ministério Público desaconselha a comunicação entre
professores e estudantes ou responsáveis por meio de celulares e
aplicativos.
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•

As aulas por meios virtuais geram maior desgaste e isso deve ser levado em conta na organização
do trabalho escolar.

•

As escolas devem garantir a proteção do conteúdo de aulas e materiais produzidos pelos
professores contra a divulgação indevida e veiculação em ambientes abertos, sob pena de violação
dos direitos autorais.

•

Não é permitido fotografar, gravar, registrar, compartilhar ou divulgar, por qualquer
outro meio, a imagem, a voz ou o conteúdo autoral do professor.

•

Não é permitida a presença de coordenadores e familiares dos estudantes nas aulas virtuais sem
autorização prévia.
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Termo de Compromisso Escola Segura
Contamos com a parceria e responsabilidade de toda a comunidade escolar para mantermos
nosso ambiente seguro e saudável a todos os frequentadores, sejam eles estudantes, familiares
e funcionários.
Estudantes que apresentarem sintomas de infecções de qualquer tipo, bem como aqueles que
tiverem contato direto com casos confirmados para Covid-19, não devem frequentar o ambiente
escolar. Também é necessário que, nessas ocasiões, a escola seja comunicada para que possa
acompanhar a situação de sua comunidade.
Em contrapartida, nossa escola se compromete a seguir à risca os protocolos estabelecidos
pelos órgãos responsáveis e a garantir o funcionamento da escola em condições adequadas,
priorizando a saúde e o bem-estar de todos.
Agradecemos a compreensão e o comprometimento de todas e todos.
A Direção
15

www.ofelia.com.br

