
 

 

 

PROTOCOLO DE RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS 

 

Senhores Pais e ou responsáveis, temos o desafio de nos preparar para a chegada de nossos educandos, 

colaboradores e familiares com segurança e cuidados necessários para que todos se sintam acolhidos e seguros. 

O contexto da pandemia criou um cenário emergencial e completamente novo, no qual fez com que as aulas 

presenciais ficassem suspensas. Agora, com o retorno às aulas presenciais em modelo  HÍBRIDO, no ano 

letivo de 2021 a Escola Marista Champagnat de Iguatu, vem traçando o Plano de Ação de retomada, levando em 

conta as orientações para a saúde e o bem-estar social de toda comunidade escolar. 

 

ORIENTAÇÕES: 

1-  Pais, professores e demais funcionários, procurem manter-se informados sobre a COVID-19 (modo de 

transmissão, sintomas da doença, medidas de prevenção) por meio de fontes confiáveis, evitando as fakes 

news; 

2- Estudantes e funcionários, doentes, ou que recentemente tiveram contato com alguém doente (com suspeita 

de coronavírus) não devem comparecer a escola; 

3- Haverão barreiras sanitárias nas entradas da escola, para aferir a temperatura, tapetes sanitizantes e álcool em 

gel; 

4- A escola oferecerá locais para lavagem de mãos, água, sabão e álcool 70%; 

5- A escola realizará limpeza periódica de locais utilizados com maior fluxo de pessoas; 

6- Caberá a escola evitar aglomerações, na entrada, saída de alunos ou intervalos, criando horários alternativos 

para as turmas, que entrarão por locais e saídas determinados pela escola;   

7- As salas de aula serão ambientes ventilados, com portas e janelas abertas e terão carteiras higienizadas sempre 

ao término da aula, durante todo o ano; 

8- Se o aluno apresentar sinais de síndrome gripal, não poderá vir à escola; 

SISTEMA HÍBRIDO DE ENSINO: 

O sistema de ensino adotado será o híbrido, que promove uma mistura entre o ensino presencial e propostas de  

videoaulas – ou seja, integrando a Educação à tecnologia, que já permeia tantos aspectos da vida do estudante. 

Alguns campos de experiências serão priorizados com aulas presenciais e outros continuarão sendo de forma 

remota. 

REGRAS PARA O AMBIENTE INTERNO DE ENSINO: 

1-Pais e ou responsáveis não formarem aglomerações nas entradas ou em outros espaços da Escola;  

2- Antes de entrar na escola todos terão a temperatura aferida, deverão passar álcool 70% nas mãos, os calçados 

(fechado) e desinfectados e o uso obrigatório de máscaras; 

3- Terão cartazes fixados por todo o ambiente interno da escola orientando o uso dos espaços com segurança; 

4 - Serão estabelecidos horários e locais de entrada e saída escalonados, evitando aglomerações. 

5 - No início do ano letivo de 2021, os pais ou responsáveis dos alunos das turmas de 3 anos poderão ter acesso 

as salas de aulas para deixar os seus filhos somente na semana de adaptação, apenas um responsável por cada 

criança; 



 

 

6 – As turmas dos alunos de 4 e 5 anos os  pais e ou responsáveis entregarão  e receberão as crianças nas entradas 

e saídas estabelecidas previamente pela escola;  

 

7 - Não haverá recreio coletivo com todas as turmas, somente hora de parquinho, uma turma por vez; 

8- As crianças irão lanchar em sala de aula com todos os cuidados de higienização; 

-9- Os estudantes se sentarão com espaçamento mínimo de um metro e meio entre eles. Pois as salas só 

comportarão até 11 crianças no máximo por turma; 

10- Os alunos serão divididos em grupos menores que se alternem entre a atividade presencial e à distância, de 

acordo com os campos de experiência; 

11- Cada grupo terá atendimento presencial duas vezes por semana e na sexta-feira será videoaula, para todos; 

12- Cada estudante deverá ter seu material individual e não poderá compartilhar com os colegas; 

13- Haverá higienização das mãos frequentemente, especialmente antes e após as refeições e na ida ao banheiro, 

de acordo com as orientações adequadas, conforme sugeridas pelo Ministério da Saúde, com duração mínima de 

40 segundos utilizando água e sabão ou de 20 segundos quando utilizado álcool gel; 

14- Álcool em gel 70% será disponibilizado na escola, mas o estudante também poderá trazer o seu álcool em gel 

na bolsa como medida de prevenção individual; 

15- Os estudantes serão orientados a usar lenços descartáveis, ou o uso do antebraço (cotovelo dobrado) ao tossir 

ou espirrar e evitar tocar olhos, boca e nariz; 

16- Os estudantes deverão trazer uma máscara extra, garantindo a substituição da máscara a cada 2 horas. As 

máscaras deverão ser acondicionadas em embalagens plásticas trazidas pelo aluno; 

17 - Os estudantes serão orientados a evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços e a respeitar o 

distanciamento social; 

18 – Cada estudante deverá trazer e utilizar sua própria garrafa d’água e será proibido estudantes de beber 

diretamente do bebedouro e compartilhar copos ou garrafas; 

19- O atendimento aos pais ou responsáveis será feito no formato online ou através de agendamento por telefone 

evitando assim aglomeração na escola. 

 

--------------------DESTAQUE AQUI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLO DE RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS 

ESCOLA MARISTA CHAMPAGNAT DE IGUATU  

NOME DO EDUCANDO _______________________________________ TURMA: _________ 

Os pais ou responsáveis deverão estar cientes   e de acordo: com as medidas que serão adotadas pela 

escola na prevenção da COVID-19, concordando com elas, assim como também comprometer-se a 

seguir as regras descritas neste protocolo.  

 

Iguatu, _____ de _____________ de 20___ 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do pai/mãe e ou responsável 


