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PROTOCOLO DO SERVIÇO DE ARTE E CULTURA (SEAC)
PARA O ANO LETIVO 2021
Cientes da nossa missão, apresentamos as seguintes determinações fundamentais para que os(as)
estudantes e as famílias sigam e garantam a eficiência dos nossos processos de funcionamento das
atividades extracurriculares na manutenção da segurança de todos. Seu envolvimento e o do(a) seu(sua)
filho(a) no cumprimento dessas determinações contribuirão para que as atividades culturais possam
acontecer de forma cuidadosa e tranquila.
I.
1.1

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ESCOLINHAS E GRUPOS
O(A) estudante que fará aulas em escolinhas ou Grupos do SEAC e que já se encontra no Colégio,
deverá já ter passado pela triagem da entrada, participando da aplicação das medidas de combate a
COVID 19.

1.2

Os(As) estudantes que não estiverem no Colégio, ao chegar deverão fazer uso do tapete sanitizante
disponível no portão de entrada. Ao entrar no Colégio, os(as) estudantes terão sua temperatura
medida

e

deverão

higienizar

as

mãos

com

álcool

em

gel,

respeitando,

sempre,

as

marcações/sinalizações de distanciamento obrigatório. As catracas estarão liberadas.
1.3

O uso de máscara é obrigatório em todos os espaços do Colégio, inclusive, no estacionamento.

1.4

Os(As) estudantes deverão portar uma máscara reserva exclusiva para ser trocada antes do início da
atividade de escolinhas ou Grupos.

1.5

Os(As) estudantes deverão evitar tocar na máscara enquanto a estiver usando.

1.6

Ao término de sua aula, o(a) estudante deverá observar a orientação específica de sua
modalidade para se dirigir ou ser conduzido ao espaço de aula / treinamento.

1.7

As janelas dos espaços se manterão abertas em todo o período da aula.

1.8

Higienização e sanitização serão realizadas regularmente nos espaços e equipamentos.

1.9

Os seus pertences deverão ser deixados no local indicado, fora do espaço de aula / treinamento. Há
dispensers de álcool em gel, em todas as entradas das salas do SEAC.

1.10 Os(As) estudantes deverão lavar suas mãos com água e sabão e/ou usar o álcool em gel todas as vezes
que forem ao banheiro, que necessitarem encher sua garrafa no bebedouro e quando retornarem à
sala.
1.11 Nos momentos de idas ao banheiro e/ou para encher a garrafa, NÃO será permitido permanecer nos
corredores e ir ao pátio e/ou a outra área do Colégio.
OBSERVAÇÕES:
1.

Orientamos que cada estudante traga e use sua própria garrafa de água, utilizando os bebedouros
comuns apenas para reabastecê-las. Reforçamos que as garrafas dos(as) estudantes devem ser
higienizadas antes de sua utilização no Colégio e ao chegar em casa, todos os dias.

2.

Os(As) estudantes deverão aguardar pelos responsáveis, respeitando o distanciamento necessário e
sem nenhum tipo de correria ou brincadeiras que envolvam proximidade física, situação que está
proibida nos ambientes escolares.

3.

Os casos suspeitos de Covid de estudantes participantes das Escolinhas e Grupos deverão seguir
rigorosamente as orientações já divulgadas nos protocolos gerais do Colégio.
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II.
2.1
✓

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS POR LINGUAGENS ARTÍSTICAS
ESCOLINHAS DE BALÉ, DANÇA POPULAR E GRUPO DE DANÇA
Marcação do linóleo respeitando o limite de distanciamento considerando a lotação máxima da sala e
delimitando o espaço de distanciamento que deverá ser respeitado por cada estudante.

✓

Para as turmas de balé e Dança Popular com crianças, cada participante terá o auxílio da equipe do
Núcleo de Apoio Pedagógico para a troca da roupa, respeitando as orientações do protocolo. A turma
deverá aguardar o(a) professor(a) chegar para conduzir os estudantes até a sala de Ballet.

✓

Para as turmas de balé, as crianças já deverão vir com o coque no cabelo de casa.

✓

As barras coletivas serão utilizadas respeitando os limites de espaços em revezamento de participantes,
sendo higienizadas a cada término de utilização.

✓

Utilização de móvel de apoio para abrigar sapatos e bolsas na entrada (área externa) da sala.

✓

Ao final da aula, o(a) professor(a) irá conduzir os(as) estudantes até a portaria do Colégio para serem
entregues às suas famílias.

2.2

ESCOLINHAS DE MÚSICA E CORAL

✓

Marcação do chão respeitando os limites de distanciamento entre os(as) estudantes e lotação da sala.

✓

Para as turmas de música com crianças, cada estudante deverá aguardar o(a) professor(a) chegar para
conduzi-los(as) até a sala de música.

✓

Para as turmas que utilizam instrumentos, cada estudante deverá trazer o seu devidamente higienizado
e não poderá compartilhá-lo com outro(a) colega.

✓

Ao final da aula o(a) professor(a) irá conduzir os(as) estudantes até a portaria do Colégio para serem
entregues às suas famílias.

✓

2.3

As máscaras deverão ser utilizadas também durante as aulas do coral.

ESCOLINHA DE TEATRO E GRUPO DOSE HUMANA

✓

Marcação do chão respeitando os limites de distanciamento entre os(as) estudantes e lotação da sala.

✓

Para as turmas de teatro com crianças, cada estudante deverá aguardar o(a) professor(a) chegar para
conduzi-las até a sala de teatro.

✓

Utilização de móvel de apoio para abrigar sapatos e bolsas na entrada (área externa) da sala.

✓

Reestruturação de jogos e experimentos cênicos de maneira que as adaptações venham a garantir o
distanciamento entre os(as) participantes.

✓

Ao final da aula o(a) professor(a) irá conduzir os(as) estudantes até a portaria do Colégio para serem
entregues às suas famílias, com exceção dos(as) participantes do Grupo Dose Humana.

4

Pontuamos que todas as ações serão monitoradas e avaliadas com vistas a garantir segurança,
proteção e cuidado aos(às) nossos(as) educandos(as). Sempre que forem necessárias, essas ações serão
atualizadas. Lembramos, mais uma vez, a importância e a necessidade do cumprimento rigoroso da etiqueta
de cuidados de higienização disponibilizada e orientada pelo Colégio.
Ressaltamos, ainda, que manteremos nossos canais de comunicação sempre abertos. Qualquer
situação observada que precise ser atualizada e fortalecida deverá ser informada, imediatamente, à
Coordenação do SEAC.
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