PLANO DE RETOMADA
DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
Protocolos de prevenção e segurança

Plano de retomada
O Colégio Ofélia Fonseca elaborou um plano de retorno às aulas presenciais, que contempla uma
série de protocolos e orientações para o processo seguro de reabertura da escola.
Desde o início da quarentena, decretada em março de 2020, o Colégio vem orientando as famílias
para garantir as adaptações necessárias da modalidade de aulas on-line, além de ter desenvolvido
protocolos de medidas protetivas para garantir a segurança de todos na volta das atividades
presenciais.
Neste material você poderá conferir as principais informações sobre os protocolos de segurança
adotados para o plano de retomada das atividades presenciais no Ofélia.
Se preferir, consulte a Cartilha Protocolos de Segurança neste link.
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Diretrizes de segurança
Para garantir um retorno seguro, o plano de retomada das atividades
presenciais respeita as diretrizes oﬁciais, como a obrigatoriedade do uso
de equipamentos de proteção individual durante todo o período de
permanência nas dependências do Colégio.
Isso envolve:
. uso obrigatório de máscara facial durante o período de permanência no
Colégio;
. higienização regular das mãos com água e sabonete ou com álcool gel
70%;
. higienização e desinfecção dos ambientes, bem como dos equipamentos
de uso comum, após seu uso ao ﬁnal dos dois turnos.
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Diretrizes de acolhimento
Apesar das recomendações das Secretarias de Educação Municipal e Estadual quanto ao retorno
presencial dos estudantes às aulas presenciais, o Colégio consultou as famílias sobre a intenção de
enviar seus ﬁlhos e ﬁlhas para o Colégio, na volta às aulas, ou sobre a continuidade das atividades
on-line e tivemos uma alta adesão para a volta presencial.
Ressaltamos que o Colégio poderá receber diariamente até 35% dos estudantes, em cada período,
observando os protocolos sanitários. Desta forma, organizamos um cronograma de
funcionamento que contempla as modalidades de aulas presenciais e remotas de forma
escalonada para cada ano dos ciclos: Educação Infantil; Ensino Fundamental; e Ensino Médio. Os
horários das atividades presenciais estão sendo organizados para atender as recomendações de
segurança e manutenção do distanciamento físico.
Os estudantes e professores que integram o grupo de risco para a Covid-19 deverão apresentar
atestado médico para frequentar as atividades remotas.
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Sistema de monitoramento
A Secretaria Estadual de Educação instituiu o Sistema de Informação e
Monitoramento da Educação (SIMED) para Covid-19, destinado à
consolidação de dados e informações relativas à incidência da doença na
rede escolar.
O Ofélia fará a atualização semanal do SIMED.
Estudantes, professores e demais membros da equipe não devem
comparecer ao Colégio caso apresentem algum sintoma da doença, ou
ainda, se tiverem contato com alguém com a suspeita ou conﬁrmação da
Covid-19.
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Protocolos de segurança
Durante o período de permanência no Colégio, será obrigatório o uso de máscara adequada por
todas as pessoas no ambiente escolar.
Diariamente, será realizada aferição de temperatura na entrada do Colégio e estudantes com
febre serão isolados até que a família possa buscá-los, o mais rápido possível, de modo que seja
dado andamento no atendimento médico, quando necessário.
As atividades serão realizadas em salas de aula mais amplas e arejadas, organizadas para que os
estudantes mantenham o distanciamento de 1,5m em todas as atividades.
Foram instalados tapetes sanitizantes nas entradas principais e dispensers com álcool gel 70%, em
pontos do Colégio.
A entrada e a saída dos estudantes funcionará de forma escalonada.
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Uso obrigatório de máscara
O uso de máscara será obrigatório durante toda a permanência no Colégio.
Todos os estudantes deverão trazer o número de máscaras suﬁciente para
garantir as trocas necessárias, a cada 2 horas, durante sua permanência no
Colégio.
Máscaras usadas deverão ser guardadas em um saco ou recipiente de
plástico com tampa.
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Reabertura do Colégio
Estamos felizes por poder retornar às atividades presenciais, respeitando os protocolos sanitários
para garantir a segurança de todos.
Reforçamos o cumprimento das determinações oﬁciais das Secretarias de Educação e estamos
preparados para fazer os ajustes necessários sempre que novas recomendações sejam
determinadas.
Agradecemos a conﬁança de todos e contamos com a parceria das famílias, estudantes e
colaboradores para que os protocolos de segurança sejam seguidos, de modo a garantir a
segurança e a saúde de todos.
Para isso, pedimos que todos consultem a Cartilha Protocolos de Segurança neste link.

A Direção.
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www.ofelia.com.br

