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Prezados estudantes, pais ou responsável 
legal, já estamos preparados para receber 
vocês novamente no nosso Colégio. Estamos 
ansiosos para o reencontro! 

O isolamento social, devido à pandemia
da COVID-19, apresenta grandes desafios
sem precedentes à educação, à proteção
e ao bem-estar da infância, da adolescência
e da juventude. 

Sabemos que o distanciamento social
e a intensificação da higienização são fatores 
importantes para a retomada do convívio
nas escolas. Para reforçar o controle de 
infecção e as medidas de prevenção para
evitar ou reduzir ao máximo a transmissão
de microrganismos, o Colégio elaborou o 
PROTOCOLO DE RETORNO ÀS AULAS 
PRESENCIAIS, apresentando orientações 
importantes com base nas determinações
da Secretaria da Saúde e Vigilância Sanitária. 



PROTOCOLO DE RETORNO
ÀS AULAS PRESENCIAIS

1. MEDIDAS ESTRUTURAIS E DISTANCIAMENTO SOCIAL
• O Colégio disponibilizará álcool em gel em diversos locais, 

como na entrada e saída, nos corredores e banheiros;

• Todos os ambientes ficarão arejados, com abertura de 
portas e janelas;

• Na entrada, será aferida a temperatura de todos que 
adentrarem ao Colégio e, tapetes sanitizantes estarão disponíveis 
para a realização da higienização do solado dos sapatos;

• O número de estudantes será reduzido nas salas de aula, 
sendo mantido um espaço mínimo entre os estudantes de 1,5 
metro entre as carteiras;

• O Colégio sinalizará rotas para que os estudantes mantenham 
distância, evitando aglomerações nos corredores e pátio;

• No horário do intervalo, os estudantes serão monitorados 
para minimizar a movimentação e intensificar a higienização, 
além de observar possíveis sintomas, como tosse, espirros, etc;

• A solicitação de ida ao banheiro será criteriosamente 
organizada pelo professor da sala, para evitar aglomeração neste 
espaço;

• O atendimento presencial no Colégio aos pais ou responsável 
legal e terceiros (fornecedores e outros) será de forma segura
com o uso obrigatório da máscara e respeitando o distanciamento 
social. É aconselhável dar prioridade a um dos nossos canais
de comunicação: telefone, agenda digital ClassApp e e-mail.
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2. FRENTE A UM CASO SUSPEITO
           DE COVID-19 NO COLÉGIO

A família será comunicada imediatamente para buscar o 
estudante e levá-lo à avaliação médica. No caso de suspeita ou 
confirmação do contágio, o Colégio encaminhará imediatamente 
às demais famílias uma circular alertando sobre a importância da 
observação de sintomas, e se necessário ocorrerá a suspensão 
das aulas presenciais.

3. MEDIDAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

LIMPEZA NO COLÉGIO 

O Colégio procederá à limpeza de seus ambientes a cada troca 
de turno e, mais frequentemente, das áreas de maior circulação de 
pessoas (principalmente salas de aula), assim como dos objetos 
mais tocados, como carteiras, mesas, maçanetas, interruptores, 
bebedouros, dispensers e válvulas sanitárias.

HIGIENIZAÇÃO  

Os estudantes, colaboradores e demais visitantes, deverão 
higienizar as mãos frequentemente, especialmente na chegada ao 
Colégio;

O uso de máscara em qualquer dependência do Colégio é 
obrigatório;

Serão anexados folders, próximo aos dispensers, reforçando as 
técnicas adequadas para a higienização das mãos;
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Serão distribuídos cartazes e adesivos pelo Colégio sobre 
medidas sanitárias;

É obrigatório o uso de garrafas ou similares para beber água. 
Nesse primeiro momento, solicitamos que os estudantes tragam
a sua garrafa com água de casa para evitar o uso comunitário
do bebedouro;

O bebedouro deverá ser utilizado somente para reposição
de água na garrafa;

Não compartilhamento de objetos - solicitamos que os 
estudantes tragam de casa todo o material necessário. Neste 
momento, não é recomendado o empréstimo de material.

4. MEDIDAS PEDAGÓGICAS

FORMATO HÍBRIDO (ensino presencial e remoto) 

A retomada das atividades escolares será gradativa
e segura no FORMATO HÍBRIDO, intercalando aulas presenciais
e remotas, ou seja, enquanto um grupo de estudantes estiver
no Colégio, com a experiência presencial, o outro grupo
estará em casa assistindo a aula em tempo real.

AGRUPAMENTO DOS ESTUDANTES NAS AULAS PRESENCIAIS

A redução do número de estudantes será feita por meio de 
rodízio da turma, ou seja, a turma será dividida em dois grupos:

 Turma A – formada por um grupo de estudantes
 de números pares da chamada. O grupo frequentará
 as aulas presencias semanalmente nos dias pares.
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 Turma B – formada por um grupo de estudantes
 de números ímpares da chamada. O grupo frequentará
 as aulas presencias semanalmente nos dias ímpares.

O estudante deverá frequentar as aulas presenciais
de acordo com o rodízio estabelecido pelo Colégio.
Não será permitida a troca de dias do estudante.

A decisão sobre a vinda ou não do estudante nas aulas 
presenciais, cabe exclusiva e somente aos seus pais ou 
responsável legal. Caso a decisão seja que o estudante NÃO 
participe das aulas presenciais, o mesmo deverá acompanhar
as aulas no formato remoto pelo aplicativo Classroom.

Não haverá prejuízo pedagógico para o estudante
que optar por permanecer no ensino remoto, pois as aulas 
presenciais e on-line serão as mesmas.

Exemplo: 

DIA 01
Aula presencial 

para alunos
com número
de chamada

ÍMPAR 

DIA 02
Aula presencial 

para alunos
com número
de chamada

PAR 

DIA 03
Aula presencial 

para alunos
com número
de chamada

ÍMPAR 

DIA 04
Aula presencial 

para alunos
com número
de chamada

PAR 

DIA 05
Aula presencial 

para alunos
com número
de chamada

ÍMPAR 

DIA 08
Aula presencial 

para alunos
com número
de chamada

PAR 

DIA 09
Aula presencial 

para alunos
com número
de chamada

ÍMPAR 

DIA 10
Aula presencial 

para alunos
com número
de chamada

PAR 

DIA 11
Aula presencial 

para alunos
com número
de chamada

ÍMPAR 

DIA 12
Aula presencial 

para alunos
com número
de chamada

PAR 
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PROGRAMAÇÃO INICIAL

Pensando no cuidado emocional nessa fase de readaptação de 
retorno às aulas presenciais e a necessidade de rever alguns 
conteúdos importantes abordados no ano/série anterior, o Colégio 
no período de 28/01 a 12/02 desenvolverá, no formato presencial, 
as seguintes atividades:

 Acolhimento – momento de reflexão dedicado para
 entender como cada estudante volta ao ambiente escolar
 depois do período de distanciamento social, onde serão
 abordados assuntos como reencontro, novas regras
 de convivência e a importância de acolher sentimentos.

 Revisão de conteúdos – ainda que nossos professores
 tenham se esforçado para dar continuidade ao processo
 de ensino e aprendizagem de excelência, pode ter havido
 tópicos que não foram totalmente assimilados pelo
 estudante. Assim, a revisão é parte fundamental para
 garantir que o estudante se sinta motivado e preparado
 para os novos conteúdos que estão por vir.

 Avaliação diagnóstica – a aplicação da avaliação
 diagnóstica servirá para levantar pontos de atenção acerca
 de conteúdos apresentados durante o ensino não presencial
 que mereçam ser objeto de revisão posteriormente.
 Ressaltamos que as avaliações não valem nota e não devem
 ser encaradas com preocupação por parte do estudante,
 porém será obrigatória a participação de todos.
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CRONOGRAMA DO PERÍODO DE 25/01 a 12/02

Horário de aula (SOMENTE PERÍODO DE PANDEMIA) 

ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS

→  Manhã: das 7h30 às 11h30
→  Tarde: das 13h às 17h

de 08 a 12/02 

de 01 a 05/02 ATIVIDADES: Acolhimento e Revisão de Conteúdos.

ATIVIDADES: Avaliação Diagnóstica e Retomada.

de 25 a 27/01 
FORMATO ON-LINE     - formato remoto,
seguindo o horário normal das aulas.
ATIVIDADES: Acolhimento e Revisão de conteúdos.

a partir de 28/01 
INÍCIO DO ENSINO HÍBRIDO    - presencial e remoto.
ATIVIDADES: Acolhimento e Revisão de Conteúdos.
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5. ORIENTAÇÃO À FAMÍLIA

CABE AOS PAIS E RESPONSÁVEL LEGAL

Orientar o estudante sobre os cuidados com a higiene,
o uso constante da máscara, regras sanitárias e comportamento, 
protegendo a si e aos outros;

Respeitar a orientação de que não será permitida a entrada
de familiares no Colégio, somente em casos que não sejam 
possíveis de serem resolvidos de forma virtual e agendados 
antecipadamente com as equipes e setores responsáveis;

Cumprir os horários de entrada e saída das aulas;

Atentar aos dias de aula presencial do estudante. Não levar
o estudante para as aulas no dia que não seja o destinado
às aulas presenciais do grupo em que estiver agrupado,
evitando aglomerações e superlotação das salas de aula;

Apresentar a carteirinha de identificação para
a retirada do estudante do Colégio.

Separar duas máscaras: a primeira para ser usada até
o horário do intervalo e a segunda para depois do intervalo;

É aconselhável que o lanche seja trazido
de casa em recipientes higienizados.

Estamos ansiosos para recebê-los e preparados
para esse retorno de forma segura. 

Equipe Pedagógica
Colégio Família Stella




