PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA RETONO ÀS AULAS PRESENCIAIS

O protocolo de biossegurança do Colégio Marista Colatina tem como objetivo promover a
redução dos riscos de contaminação em ambiente escolar, está alinhado às
determinações conjuntas da SEDU/SESA e foi dividido em quatro eixos:
Eixo 1 – MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO
•

As famílias poderão optar pela modalidade de Ensino Exclusivamente On-line ou

Presencial Híbrido.
•

As famílias poderão alternar entre as modalidades a qualquer momento,

respeitando o prazo mínimo de 2 (dois) dias úteis a partir da data do requerimento para
sua efetivação junto ao NAP.
•

A escola garantirá o distanciamento de 1,5m entre os estudantes nas salas de aula.

•

A escola disponibilizará três (3) locais diferentes para entrada e saída dos alunos.

•

Novos horários de entrada e saída de cada etapa da Educação Básica com o

objetivo de diminuir o fluxo de pessoas presentes na entrada da escola simultaneamente.
EDUCAÇÃO INFANTIL
HORÁRIO

LOCAL

ENTRADA

7h

Portão do Maristinha

SAÍDA

11h30min

(Portão 01)

1º AOS 5º ANOS | ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
HORÁRIO

LOCAL
Portão do Estudante

ENTRADA

7h

(Portão 02) ou Recepção
(Portão 03)

SAÍDA

11h30min

Portão do Estudante
(Portão 02)

6º AOS 9º ANOS | ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
HORÁRIO

LOCAL
Portão do Estudante

ENTRADA

7h10min

(Portão 02) ou Recepção
(Portão 03)

11h40min*

Recepção (Portão 03)
Portão do Estudante

SAÍDA

12h30min*

(Portão 02)

*De acordo com o horário de aula da turma.

ENSINO MÉDIO - MATUTINO
HORÁRIO

LOCAL
Portão do Estudante

ENTRADA

7h10min

(Portão 02) ou Recepção
(Portão 03)

SAÍDA

12h30min

Portão do Estudante
(Portão 02)

ENSINO MÉDIO - CONTRATURNO
HORÁRIO
ENTRADA

SAÍDA

13h30min
15h10min* | 16h20min* |
17h10min*

LOCAL
Portão do Estudante
(Portão 02)
Recepção (Portão 03)

*De acordo com o horário de aulas e o cronograma de provas, no turno vespertino.

•

Portão do Campo - fechado.

•

Os pais não poderão entrar na escola, salvo em situações especiais, quando solicitado
pela equipe pedagógica, respeitando o protocolo de biossegurança;

•

O funcionamento do SETE/SEAC e Integral Marista ocorrerão seguindo os Protocolos
de Biossegurança, com horários de entrada e saída diferenciados.

Eixo 2 – MEDIDAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS
•

Orientamos aos pais a não enviarem seus filhos à escola ao menor indício de quadro
infeccioso, seja febre, manifestações respiratórias, diarreia, entre outros sintomas
típicos do SARS-CoV-2. Devem-se mantê-los afastados enquanto se aguarda a
conclusão do diagnóstico.

•

Caso a criança ou outro membro da família apresente teste positivo para o SARS-CoV2, a escola deve ser comunicada imediatamente, sendo o seu retorno condicionado à
apresentação de atestado médico. Nesse caso, após solicitação da família, o aluno
poderá participar das aulas na modalidade exclusivamente on-line.

•

Em caso de observação de sintomas do SARS-CoV-2 em algum estudante, professor
ou funcionário em suas dependências, a escola fará o isolamento em espaço
reservado, e, dependendo do contexto clínico, pode haver a necessidade de conduzir
o estudante para atendimento médico a ser providenciado pelos pais ou
responsáveis.

Eixo 3 – HIGIENIZAÇÃO PESSOAL
•

A higienização das mãos, antes e após as refeições e depois de ida aos banheiros, deve
levar 40 segundos, utilizando água e sabão, ou 20 segundos, utilizando álcool gel a
70%, de acordo com a técnica adequada orientada pelo Ministério da Saúde.

•

A escola manterá lavatórios em bom funcionamento, sinalizados e abastecidos com
sabão líquido e papel toalha.

•

Higienizadores de mãos com álcool em gel a 70% serão disponibilizados, em sala de
aula, corredores, banheiros e na entrada e saída da escola, para que os estudantes
possam utilizar com segurança e responsabilidade.

•

Os estudantes poderão trazer álcool em gel a 70%, para uso pessoal, caso desejado
pela família.

•

É proibido o uso ou reuso de lenços de pano.

•

É aconselhável o uso de lenços descartáveis ou do antebraço (cotovelo dobrado) ao
tossir ou espirrar.

•

Todos devem evitar tocar olhos, boca e nariz.

•

Cada estudante deverá trazer e utilizar sua própria garrafa de água, IDENTIFICADA,
utilizando os bebedouros comuns apenas para enchê-las novamente, sendo proibido
aos estudantes beber diretamente do bebedouro.

•

Uso de máscaras durante a permanência na escola é obrigatório, com exceção para
crianças até 2 (dois) anos. É necessário o envio de, no mínimo, 2(duas) máscaras
reservas para serem trocadas a cada 2 (duas) horas, ou antes, se estiverem sujas,
úmidas ou rasgadas.

Eixo 4 – LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA ESCOLA
•

Realizaremos a limpeza das áreas de maior circulação de pessoas, em cada troca de
turno, assim como dos objetos mais tocados (maçanetas, interruptores, teclados,
etc.).

•

Para a higienização dos espaços comuns será utilizada solução de hipoclorito de sódio
a 0,5%, para limpar superfícies, e de álcool a 70% para pequenos objetos.

•

As salas de aula permanecerão abertas possibilitando a renovação constante do ar.

•

Serão realizadas limpezas frequentes dos bebedouros.

•

Será feito recolhimento intensificado das lixeiras.

Contamos com o apoio de todos no cumprimento do Protocolo de Biossegurança.

Atenciosamente,

Daniela Silva Campana Rocha
Diretora

