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“Coragem! Vede, meus amigos, como é preciosa vossa missão! Grandes e santos
varões ilustres felicitar-se-iam de poderem exercer um cargo que é tão precioso.”

(São Marcelino Champagnat)

Queridos educadores, estudantes, pais e responsáveis,

Neste momento desafiador de nossa história, somos chamados a ser farol de esperança na

vida de cada criança e jovem que faz parte do Mundo Marista, para que desenvolvam
habilidades que os fortaleçam para a vida. Nesse sentido, gostaríamos de falar sobre a
pandemia ou sobre o isolamento social como algo do passado, mas, infelizmente, ainda não

é possível, o que exige de todos nós, da comunidade educativa, adequações ou
entendimentos que nos ajudem a enfrentar tantas adversidades.

Fomos convocados a reinventar completamente nossas relações e atividades. Fizemos
adaptações em poucos dias e, a princípio, com o treinamento básico, elaboramos e definimos
novos espaços para comportar o trabalho em casa, o ensino remoto e tantas outras questões

peculiares nesse período. Assim, nasceu o Projeto “Inédito Viável”, que nos
conduziu/iluminou em cada etapa necessária para essas transformações que nos fizeram
crescer juntos − estudantes, colaboradores e familiares. Alcançamos, nesse contexto,

experiências exitosas e conseguimos o objetivo de manter a rotina dos nossos estudantes
com aulas de qualidade e com a presença efetiva dos nossos educadores em todos os
momentos.

Nós, do Colégio Marista Dom Silvério, acreditamos na organização e na clareza das
informações, por isso, desenvolvemos este material pensando no retorno das aulas
presenciais, a fim de envolver a todos os atores do cenário educacional do Colégio.

Nesse sentido, compreendemos que já se inicia um retorno de diversas atividades, incluindo a
educação. Assim sendo, é importante nos planejarmos, pois é indispensável que ocorra uma

retomada consciente. Para tanto, desejamos que todos tenham os esclarecimentos e
entendimentos das ações fundamentais ao retorno presencial.

1. APRESENTAÇÃO
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O guia de retorno está dividido pelos diferentes públicos atendidos na escola: estudantes,

educadores, pais e colaboradores em geral. Ressaltamos que grande parte das medidas já é
de conhecimento de todos na vivência cotidiana, ao longo dessa pandemia. Desejamos,
portanto, que o entendimento dessas ações necessárias garanta a saúde pessoal e a saúde do

outro.

Por fim, destacamos que o guia também é uma forma de alimentar nossa rede de cuidados e

de acolhimento. É, principalmente, um convite para seguirmos nosso barco, com novos rumos,
destinos e encarando os novos desafios!

Confiemos em nossa Boa Mãe, que nos acompanha sempre e nos encoraja na caminhada.

Vanderlei Soela
Diretor do Colégio Marista Dom Silvério
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O quadro clínico inicial pode ser caracterizado como uma síndrome gripal,

podendo apresentar outros sinais e sintomas inespecíficos, por exemplo, erupções
dermatológicas, síndromes respiratórias, entre outros.



.
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síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda grave - SRAG, para a qual não foi
possível a investigação laboratorial especifica, e que tenha histórico de contato com caso
confirmado laboratorialmente para a COVID-19 nos últimos sete dias antes do
aparecimento dos sintomas.

domiciliar.



•

•

•

3. PROTOCOLOS DE RETORNO

FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA

• Os estudantes e as famílias da Educação Infantil deverão utilizar somente a entrada
principal (Rua Lavras) ou a entrada do Estacionamento (Av. Nossa Senhora do Carmo).

• Não será autorizada a entrada e saída dos estudantes por portões que não sejam os
destinados para sua turma.

• Ao entrar no Colégio, os estudantes deverão se dirigir imediatamente para sua sala de
aula. Não será permitido transitar pelos espaços aleatoriamente.

• As famílias deverão seguir rigorosamente a sinalização do Colégio e somente transitar
nos locais permitidos.

• É obrigatório obedecer à marcação no chão, que prevê o distanciamento nos portões e
nos espaços coletivos.

3.1 – Estudantes da Vila Marista (Educação Infantil e 1º ano EF)

Importante: as famílias que optarem por permanecer na modalidade remota (online),

deverão aguardar nova consulta da escola, 15 (quinze) dias após a entrada da primeira
turma de sua respectiva série. Não será permitida a entrada de qualquer estudante, para a
modalidade presencial, fora dos períodos estipulados pela escola.



Procedimentos de segurança relacionados à entrada no Colégio:
• Os estudantes deverão fazer uso de máscara da forma correta (cobrindo o nariz e a boca)

durante todo o tempo em que estiverem no Colégio.
• Para entrar no Colégio, todos os estudantes deverão passar por três medidas de

prevenção para a Covid-19:

1. Aferição de temperatura no portão;
2. Limpeza dos calçados no tapete sanitizante;
3. Higienização das mãos com álcool em gel ou com água e sabão.

HORÁRIOS
• A entrada e saída dos estudantes obedecerá, rigorosamente, aos horários a seguir. Não

será permitida a entrada de nenhum estudante anteriormente ou posteriormente à hora
estipulada.

• 7h15 às 7h30 (turno matutino) – 1º e 2º ano da Educação Infantil e 1º ano EF
• 7h30 às 7h45 (turno matutino) – Maternal II e III
• 13h15 às 13h30 (turno vespertino) – 1º e 2º ano da Educação Infantil e 1º ano EF

• 13h30 às 13h45 (turno vespertino) – Maternal II e III
• As aulas presenciais acontecerão conforme horário abaixo:

• Das 7h30 às 11h30 (turno matutino) – 1º e 2º ano da Educação Infantil
• Das 7h30 às 11h45 (turno matutino) – 1º ano do Ensino Fundamental

• Das 7h45 às 11h45 (turno matutino) – Maternal II e III
• Das 13h30 às 17h30 (turno vespertino) – 1º e 2º ano da Educação Infantil
• Das 13h30 às 17h45 (turno vespertino) – 1º ano do Ensino Fundamental

• Das 13h45 às 17h45 (turno matutino) – Maternal II e III

ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS/AULAS
• As turmas do 1º ano EF serão organizadas em dois grupos com 50% dos estudantes em

cada grupo, respeitando a ordem alfabética e/ou numérica.
• As aulas funcionarão em formato híbrido (online e presencial simultaneamente), sendo

que cada grupo terá uma semana de aula presencial e a outra online, alternadamente.

OBS.: Nos casos de irmãos que optarem pelo ensino presencial, os estudantes frequentarão a

mesma semana de aula.
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DURANTE AS AULAS

Para participar das aulas presenciais, as famílias deverão preparar, diariamente, alguns itens
para o estudante da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental. São eles:

1. Armazenar em um saco plástico ou caixinha, no mínimo, 05 máscaras devidamente
higienizadas (03 máscaras para o 1º ano EF).

2. Enviar um outro saquinho para que a criança guarde as máscaras usadas (em caso

de máscaras não descartáveis).
3. Verificar diariamente o frasco pequeno de álcool em gel que deverá fazer parte do
material da criança, trocando-o ou inserindo mais álcool, quando necessário.

4. Enviar uma garrafinha de água de uso individual para que a criança se mantenha
hidratada. Os bebedouros do Colégio não possuem dispositivos que permitem beber
água diretamente no bebedouro.
5. Preparar o lanche para que a criança o consuma de forma autônoma, sendo que a

intervenção da professora/auxiliar seja a menor possível.

• OBS: O número total de estudantes em cada sala depende da metragem de cada uma.

Todas as salas da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental foram organizadas
para manter o distanciamento protocolar. Portanto, o número de alunos em cada sala
obedecerá aos critérios de protocolo.



FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA

• Os estudantes e as famílias dos anos iniciais do Ensino Fundamental (2º ao 5º ano EF)
deverão utilizar somente a entrada do Maristinha (Rua Lavras) ou a entrada do
Estacionamento (Av. Nossa Senhora do Carmo).

• Não será autorizada a entrada e saída dos estudantes por portões que não sejam os
destinados para sua turma.

• Ao entrar no Colégio, os estudantes deverão se dirigir imediatamente para sua sala de

aula. Não será permitido transitar pelos espaços aleatoriamente.
• As famílias deverão seguir rigorosamente a sinalização do Colégio e somente transitar

nos locais permitidos.
• É obrigatório obedecer à marcação no chão, que prevê o distanciamento nos portões e

nos espaços coletivos.

Procedimentos de segurança relacionados à entrada no Colégio:
• Os estudantes deverão fazer uso de máscara da forma correta (cobrindo o nariz e a

boca) durante todo o tempo em que estiverem no Colégio.

3.2 – Estudantes do Maristinha (2º ano EF ao 5º ano EF)

Procedimentos de segurança durante as aulas:
Os estudantes deverão:

1. Fazer uso obrigatório de máscara sobre o nariz e a boca durante todo o período das
aulas.

2. Assentar-se nos lugares marcados e manter as disposições de mesas e cadeiras,

previamente organizadas pelo Colégio.
3. Utilizar, exclusivamente, seus objetos pessoais e escolares, evitando compartilhá-

los com o colega.
4. Lanchar em sala de aula, sentados em seu lugar, evitando compartilhar seus

lanches.
5. Evitar brincadeiras que promovam contato físico.
6. Manter o distanciamento social entre os colegas e professores.

7. Escutar e seguir as orientações dos professores e da equipe técnica.
8. Trocar a máscara conforme orientação do professor.
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ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS/AULAS
• As turmas serão organizadas em dois grupos com 50% dos estudantes em cada grupo,

respeitando a ordem alfabética e/ou numérica.
• As aulas funcionarão em formato híbrido (online e presencial simultaneamente), sendo

que cada grupo terá uma semana de aula presencial e a outra online, alternadamente.

OBS.: Nos casos de irmãos que optarem pelo ensino presencial, os estudantes frequentarão a
mesma semana de aula.

• Para entrar no Colégio, todos os estudantes deverão passar por três medidas de

prevenção para a Covid-19:
1. Aferição de temperatura no portão;
2. Limpeza dos calçados no tapete sanitizante;
3. Higienização das mãos com álcool em gel ou com água e sabão.

HORÁRIOS
• A entrada e saída dos estudantes obedecerá, rigorosamente, aos horários a seguir. Não

será permitida a entrada de nenhum estudante anteriormente ou posteriormente à hora

estipulada.
• 7h15 às 7h30 (turno matutino) – 2º ano EF ao 5º ano EF
• 13h15 às 13h30 (turno vespertino) – 2º ano EF ao 5º ano EF

• As aulas presenciais acontecerão conforme horário abaixo:

• Das 7h30 às 11h55 (turno matutino) – 2º ano EF ao 5º ano EF
• Das 13h30 às 17h55 (turno vespertino) – 2º ano EF ao 5º ano EF
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DURANTE AS AULAS

Para participar das aulas presenciais, as famílias deverão preparar, diariamente, alguns itens
para o estudante do Ensino Fundamental – anos iniciais. São eles:

1. Armazenar em um saco plástico ou caixinha, no mínimo, 03 máscaras
devidamente higienizadas.

2. Enviar um outro saquinho para que a criança guarde as máscaras usadas (em caso

de máscaras não descartáveis).
3. Verificar diariamente o frasco pequeno de álcool em gel que deverá fazer parte do
material da criança, trocando-o ou inserindo mais álcool, quando necessário.

4. Enviar uma garrafinha de água de uso individual para que a criança se mantenha
hidratada. Os bebedouros do Colégio não possuem dispositivos que permitem
beber água diretamente no bebedouro.

5. Preparar o lanche para que a criança o consuma de forma autônoma, sendo que a

intervenção da professora seja a menor possível. Por enquanto, não haverá
funcionamento da cantina.

• OBS: O número total de estudantes em cada sala depende da metragem de cada uma.
Todas as salas do Maristinha foram organizadas para manter o distanciamento protocolar
entre os estudantes. Portanto, o número de estudantes em cada sala obedecerá aos

critérios de protocolo.

Procedimentos de segurança durante as aulas:
Os estudantes deverão:

1. Fazer uso obrigatório de máscara sobre o nariz e a boca durante todo o período
das aulas.

2. Assentar-se nos lugares marcados e manter as disposições de mesas e cadeiras,
previamente organizadas pelo Colégio.

3. Utilizar, exclusivamente, seus objetos pessoais e escolares, evitando compartilhá-

los com o colega.
4. Evitar brincadeiras que promovam contato físico.
5. Manter o distanciamento social entre os colegas e professores.
6. Escutar e seguir as orientações dos professores e da equipe técnica.

7. Trocar a máscara conforme orientação do professor.
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3.3 – Estudantes do Ensino Fundamental – Anos Finais

FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA
• Os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental deverão ter acesso à escola

somente pela Portaria dos Troféus (Rua Lavras) ou pela portaria do Estacionamento (Av.

Nossa Senhora do Carmo).
• Ao entrar no Colégio, os estudantes deverão se dirigir imediatamente para sua sala de

aula. Não será permitido transitar pelos espaços aleatoriamente.
• Os estudantes deverão seguir rigorosamente a sinalização do Colégio e somente transitar

nos locais permitidos.
• É obrigatório obedecer a marcação no chão, nas entradas, nos corredores e nos espaços

coletivos.

Procedimentos de segurança relacionados à entrada no Colégio:
• Os estudantes deverão fazer uso de máscara da forma correta (cobrindo o nariz e a

boca) durante todo o tempo em que estiverem no Colégio.

• Para entrar no Colégio, todos os estudantes deverão passar por três medidas de
prevenção para a Covid-19:

1. Aferição de temperatura no portão;
2. Limpeza dos calçados no tapete sanitizante;

3. Higienização das mãos com álcool em gel ou com água e sabão.

HORÁRIOS
• A entrada e saída dos estudantes obedecerão, rigorosamente, aos horários a seguir. Não

será permitida a entrada de nenhum estudante anteriormente ou posteriormente à hora
estipulada.

6º e 7º ano
• Matutino – Entrada: 7h15 às 7h30 – Saída: 12h30
• Vespertino – Entrada: 13h15 às 13h30 – Saída: 18h30
• 4ª e 6ª feira – Saída – Matutino: 11h45 / Vespertino: 17h45

8º e 9º ano
• Entrada: 7h15 às 7h30 – Saída: 12h30.

As aulas presenciais acontecerão conforme horário a seguir:
• Das 7h30 às 12h30 no turno matutino

• Das 13h30 às 18h30 no turno vespertino.



ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS/AULAS

• As turmas serão organizadas em dois grupos de estudantes seguindo a ordem alfabética e
também considerando os irmãos em outras turmas e séries.

• Cada semana, um grupo virá presencialmente ao Colégio e o outro assistirá as aulas
remotas simultaneamente às presenciais.

• Os estudantes deverão frequentar, rigorosamente, as aulas presenciais apenas nas
semanas para as quais forem escalados.

• O estudante pertencerá, sempre, ao mesmo grupo de colegas.
• Os tempos de aula serão divididos em seis módulos de 45 minutos, tanto no modelo

presencial quanto no remoto.

OBS.: Nos casos de irmãos que optarem pelo ensino presencial, os estudantes frequentarão a
mesma semana de aula.

DURANTE AS AULAS

Para participar das aulas presenciais, os estudantes deverão preparar, diariamente, alguns
itens. São eles:
1. Armazenar em um saco plástico com, no mínimo, 03 (três) máscaras devidamente

higienizadas.
2. Trazer um outro saquinho para guardar as máscaras usadas (descartáveis ou

reutilizáveis).
3. Trazer, diariamente, um frasco pequeno de álcool em gel que deverá fazer parte do

material do estudante.
4. Trazer uma garrafinha de água de uso individual para que o estudante se mantenha

hidratado. Os bebedouros do Colégio não possuem dispositivos que permitem beber
água diretamente no bebedouro.

5. Trazer o lanche individual, pois, por enquanto, não haverá serviço de cantina/lanchonete.

OBS: O número total de estudantes em cada sala depende da metragem de cada uma. Todas
as salas do Ensino Fundamental – Anos Finais foram organizadas para manter o
distanciamento protocolar entre os estudantes. Portanto, o número de estudantes em cada
sala obedecerá aos critérios de protocolo.
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Procedimentos de segurança durante as aulas:
Os estudantes deverão:

1. Fazer uso obrigatório de máscara sobre o nariz e a boca durante todo o período das
aulas.

2. Manter as disposições de mesas e cadeiras, previamente organizadas pelo Colégio.

3. Utilizar, exclusivamente, seus objetos pessoais e escolares, evitando compartilhar com o
colega.

4. Manter o distanciamento social entre os colegas e professores.
5. Escutar e seguir as orientações dos professores e equipe técnica.

6. Seguir as orientações da equipe quanto à troca de máscara, distanciamento, intervalos e
outros.

3.4 – Estudantes do Ensino Médio

FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA
• Os estudantes do Ensino Médio deverão ter acesso à escola somente pela Portaria dos

Troféus (Rua Lavras) ou pela portaria do Estacionamento (Av. Nossa Senhora do Carmo).
• Ao entrar no Colégio, os estudantes deverão se dirigir imediatamente para sua sala de

aula. Não será permitido transitar pelos espaços aleatoriamente.

• Os estudantes deverão seguir rigorosamente a sinalização do Colégio e somente transitar
nos locais permitidos.

• É obrigatório obedecer a marcação no chão, nas entradas, nos corredores e nos espaços
coletivos.

Procedimentos de segurança relacionados à entrada no Colégio:
• Os estudantes deverão fazer uso de máscara da forma correta (cobrindo o nariz e a

boca) durante todo o tempo em que estiverem no Colégio.
• Para entrar no Colégio, todos os estudantes deverão passar por três medidas de

prevenção para a Covid-19:
1. Aferição de temperatura no portão;
2. Limpeza dos calçados no tapete sanitizante;

3. Higienização das mãos com álcool em gel ou com água e sabão.
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HORÁRIOS
• A entrada e saída dos estudantes obedecerão, rigorosamente, aos horários a seguir. Não

será permitida a entrada de nenhum estudante anteriormente ou posteriormente à hora
estipulada.

• Entrada – turno matutino: das 7h15 às 7h30

• Saída – 1ª a 3ª Série : 12h30
• Saída – 3ª Série - 2ª e 4ª feira : 13h15

As aulas presenciais acontecerão conforme horário a seguir:

• Das 7h30 às 12h30 no turno matutino
• Observações:

1. As aulas de retorno, no turno vespertino, serão online.
2. As monitorias para os estudantes de 1ª à 3ª série continuarão online.

3. O atendimento individual de redação e os “aulões” da 3ª série continuarão online.

ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS/AULAS

• As turmas serão organizadas em dois grupos de estudantes seguindo a ordem alfabética
e também considerando os irmãos em outras séries/turmas.

• Cada semana, um grupo virá presencialmente ao Colégio e o outro assistirá as aulas
remotas simultaneamente às presenciais.

• Os estudantes deverão frequentar, rigorosamente, as aulas presenciais apenas nas
semanas para as quais forem escalados.

• O estudante pertencerá, sempre, ao mesmo grupo de colegas.
• Os tempos de aula serão divididos em seis módulos de 45 minutos, tanto no modelo

presencial quanto no remoto.

• As avaliações serão aplicadas presencialmente para os estudantes que estiverem na
semana de sua escala presencial. Os estudantes que perderem as provas em sua semana
presencial farão a 2ª chamada também presencialmente.

DURANTE AS AULAS

Para participar das aulas presenciais, os estudantes deverão preparar, diariamente, alguns

itens. São eles:
1. Armazenar em um saco plástico com, no mínimo, 03 (três) máscaras devidamente

higienizadas.

2. Trazer um outro saquinho para guardar as máscaras usadas (descartáveis ou
reutilizáveis).
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4. Trazer, diariamente, um frasco pequeno de álcool em gel que deverá fazer parte do
material do estudante.

5. Trazer uma garrafinha de água de uso individual para que o estudante se mantenha
hidratado. Os bebedouros do Colégio não possuem dispositivos que permitem beber
água diretamente no bebedouro.

6. Trazer o lanche individual, pois, por enquanto, não haverá serviço de cantina/lanchonete.

3.5 – Estudantes com necessidades educacionais especiais
Os estudantes com necessidades educacionais especiais (NEE) devem:
1. Seguir as mesmas orientações gerais, mas suas especificidades devem ser respeitadas e

observadas.
2. Receber, quando necessário, o atendimento especializado indicado. Se houver

necessidade de intérprete, devem manter o distanciamento estabelecido, porém,
utilizando os equipamentos de proteção individual que não prejudiquem a comunicação

com o estudante e mantendo o distanciamento.
3. Ser incentivados a retornar às aulas ao mesmo tempo em que os outros estudantes e

beneficiando-se de medidas de proteção apropriadas.
4. Receber atenção especial com a finalidade de utilizar as medidas de higiene.
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As Famílias Maristas deverão:
1. Seguir todos os protocolos de segurança contra a transmissão da COVID-19, informados e

orientados pelos órgãos de saúde competentes e pelo Colégio.

2. Evitar estar presentes no interior do Colégio, com exceção dos casos que forem solicitados
com antecedência e autorizados pela Direção/Equipe técnica.

3. Durante os três primeiros dias de adaptação, um membro da família poderá acompanhar o

estudante do Maternal II e III até a porta da sua sala de aula.
4. Agendar, previamente, por telefone e/ou e-mail, atendimento presencial com os setores

administrativos.
5. Agendar reuniões e atendimentos individualizados, preferencialmente, via plataforma

Teams.
6. Orientar seu filho quanto à chegada na escola, à utilização constante de máscara, às regras

sanitárias e ao comportamento consciente, protegendo a si e aos outros.

7. Cumprir os horários de entrada e saída das aulas e respeitar os portões destinados a cada
série/segmento.

8. Em caso de suspeita ou infecção confirmada de Covid-19, tanto para estudantes quanto para

familiares, permanecer em casa, acompanhar a evolução do quadro de saúde e comunicar
ao Colégio.

9. Em caso de confirmação de casos de estudantes ou familiares com Covid-19, comunicar
ao Colégio.

3.6 – Famílias

Os professores do Colégio deverão:
1. Seguir todos os protocolos de segurança contra a transmissão da COVID-19, informados e

orientados pelos órgãos de saúde competentes e pelo Colégio.
2. Observar os horários de entrada e saída estipulados pela Coordenação Pedagógica.
3. Marcar o ponto de acordo com as orientações do Setor Administrativo.

4. Respeitar a lotação permitida na sala dos professores e no refeitório para não gerar
aglomerações.

5. Guardar seus pertences pessoais no armário individual, evitando deixá-los sobre mesas e
armários.

3.7 – Professores
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6. O intervalo de aulas pode ser desfrutado na área livre da escola (pátio, quadra),
respeitando o distanciamento mínimo entre as pessoas.

7. Almoçar nos espaços destinados para a refeição, respeitando a escala estipulada pelo
Colégio.

8. Não é permitido guardar alimentos de qualquer natureza na geladeira.

9. Usar suas próprias garrafas de água, bem como suas próprias canecas.
10.Trazer máscaras de reserva em uma embalagem higienizada para a troca de 3 em 3

horários de trabalho.
11. Orientar os estudantes para o uso do espaço de sala de aula de acordo com as marcações

feitas. Não permitir que os estudantes sentem-se em lugares onde não seja permitido.
12. Manter a distância segura dos estudantes, respeitando o espaço demarcado de atuação

do professor. Tais marcações visam garantir o distanciamento do estudante e o melhor
enquadramento da aula para o subgrupo que assistirá a ela remotamente, quando
aplicável.

13. Encaminhar o estudante ao Núcleo de Apoio Pedagógico caso identifique, visualmente, 

sintomas ou receba relatos de tosse, febre, dor no corpo, cansaço, desconforto, dor na 
garganta, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato; ou, ainda, comportamentos atípicos.

14. Avisar à Coordenação de Segmento caso apresente qualquer um dos sintomas já citados,
para que sejam tomados os procedimentos cabíveis.

15. Avisar à Coordenação de Segmento quando for necessário utilizar outro espaço da
escola, que não seja a sala de aula, para que ele possa ser desinfetado antes e após o uso.

v Os professores de Educação Física devem seguir as diretrizes para o componente
dadas pelas coordenações pedagógicas de cada segmento.

3.8 – Setor administrativo e equipe pedagógica

1. Para entrar no Colégio, todos os colaboradores deverão passar por três medidas de
prevenção à Covid-19:

I - Aferição de temperatura no portão.
II - Limpeza dos calçados no tapete sanitizante.

III - Higienização das mãos com álcool em gel ou água e sabão.
2. O colaborador deve usar os equipamentos de proteção individual ao entrar na escola e
mantê-los no período de trabalho, quando requerido.
3. Recomenda-se a troca de máscara a cada 4 horas ou se perceber que estão úmidas ou
rasgadas.
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4. Caso colaborador apresente qualquer sintoma relacionado à Covid-19, ele deve dialogar

diretamente com o seu líder direto para, juntos, tomarem as devidas providências.
5. Durante todo o tempo em que o colaborador estiver nas dependências do Colégio, ele
deverá manter a distância mínima de outros colaboradores, estudantes ou familiares.

USO DO REFEITÓRIO
6. Deverá ser respeitado o limite de pessoas permitidas para o ambiente, bem como a
escala de horários, a fim de não causar aglomeração.
7. É proibido o compartilhamento de talheres, pratos, copos e xícaras.

8. Cada colaborador deve, se necessário, trazer o seu prato, talher, copo e xícara, sendo
responsável pela desinfecção deles com água e sabão.
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USO DOS BANHEIROS
9. Os colaboradores devem usar os seus banheiros de referência, um a cada vez, mantendo
distanciamento estabelecido em caso de espera e mantendo a higienização adequada e
sistemática.

SETORES ADMINISTRATIVOS
10. Neste protocolo, estamos considerando os setores administrativos: Recursos Humanos,
Tesouraria, Secretaria Escolar, Relacionamento, Almoxarifado, Tecnologia da Informação e
Tecnologia Educacional:

I- O colaborador deve evitar o acúmulo de papéis e objetos pessoais sobre a mesa;
II- O atendimento deve ser feito para uma pessoa por vez;
III- Será obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual;

IV- Todo colaborador deve ter sobre a sua mesa um frasco de álcool em gel.

AUXILIARES DE APOIO EDUCACIONAL (PÁTIO)
11. Os auxiliares devem manter o distanciamento protocolar de outros colaboradores e de

estudantes.
12. Os auxiliares devem, sempre que necessário, orientar os estudantes a manterem o
distanciamento, o uso da máscara e a higienização das mãos com álcool em gel ou lavando-as

com água e sabão.
13. Os auxiliares devem garantir o distanciamento entre os estudantes na fila, para compra de
lanche na cantina, e nas mesas do pátio.
14. Encaminhar o estudante para o atendimento da Enfermaria, caso identifique visualmente

sintomas como: tosse, febre, dor no corpo, cansaço, desconforto, dor na garganta, dor de
cabeça, perda de paladar ou olfato.



Para que o Colégio mantenha os ambientes limpos e desinfectados, os colaboradores 
responsáveis realizarão os seguintes procedimentos:
1. Usar equipamentos de proteção individual apropriados para a atividade a ser exercida.
2. Preferir a varredura úmida - ensaboar, enxaguar e secar -, com mops ou rodo e panos de

limpeza de pisos, evitando varrer superfícies a seco, pois o ato favorece a dispersão de
microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó.

3. Limpar todos os equipamentos a cada término da jornada de trabalho.
4. Realizar a limpeza e a desinfecção adequada das superfícies das salas de aula e demais

espaços das Unidades após o uso, como: mesas, cadeiras, quadros, maçanetas,
interruptores, pias, corrimões, elevadores, mesas dos refeitórios, materiais esportivos,
brinquedos e outras superfícies que as pessoas tocam com as mãos, antes do início das
aulas, depois do intervalo e a cada troca de turno.

5. Usar hipoclorito de sódio a 0,5% para desinfetar superfícies e álcool etílico 70% para
desinfecção de pequenos itens.

6. Disponibilizar álcool em gel no acesso às salas de aula, nos corredores e nas proximidades
das saídas.

7. Reforçar a limpeza dos sanitários e limitar o número de estudantes a fazer o uso dos
banheiros simultaneamente (sinalizar número máximo de pessoas na entrada e dentro do
espaço).

8. Retirar o lixo, diariamente, e armazená-lo nos locais apropriados para descartes,
acondicionando os resíduos em sacos resistentes e bem fechados.

3.9.1 – Equipamentos de proteção individual e materiais de
limpeza
Conforme orientações do Ministério da Saúde e demais órgãos competentes, serão
disponibilizadas máscaras para todos dos colaboradores da escola. Para maior segurança da
equipe de manutenção e limpeza, além do uso das máscaras, será necessário o uso dos
Equipamentos de proteção individual e materiais de limpeza listados a seguir:

Equipamentos de proteção individual disponibilizados:
• Luvas de borracha de material resistente.
• Máscaras.
• Óculos de proteção.

• Botas de material impermeável.
• Aventais.

3.9 – Profissionais de manutenção e limpeza
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Equipamentos de proteção individual disponibilizados:
• Luvas de borracha de material resistente.
• Máscaras.
• Óculos de proteção.
• Botas de material impermeável.
• Aventais.

Materiais de Limpeza:
• Desinfetantes: eles são eficazes na eliminação do coronavírus. Podem ser usados tanto

no banheiro quanto para limpeza do piso.
• Água sanitária: muito utilizada para higienização dos banheiros. O produto tem poder

contra o coronavírus, já que este não resiste ao cloro. Durante seu manuseio, é
necessário utilizar luvas para proteger as mãos do ressecamento.

• Limpadores multiuso com cloro: os que têm cloro na composição podem ser usados
na limpeza para a desinfecção superfícies. Também é importante usar luvas ao utilizar
esse tipo de produto.

• Álcool de limpeza (líquido, com concentração entre 70% e 80%): tanto o álcool
líquido quanto o álcool em gel são eficazes contra o coronavírus. O líquido é indicado
para a limpeza em geral, já aquele em gel é recomendado para a desinfecção das
próprias mãos, por ressecar menos a pele.

• Detergente: tal como a água sanitária e o desinfetante, também é eficaz na eliminação
do coronavírus sobre as superfícies. É indicado, principalmente, para a higienização de
louças e tecidos.

• Sabão e sabonete: ótimos para a higiene corporal. Lembramos que devemos
higienizar as mãos com água e sabão por, pelo menos, 20 segundos.
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Educar inspira
cuidado.

CUIDAR INSPIRA
O MARISTA.


