
Protocolo de Seguranca
´

Retomada das Atividades Presenciais



Apresentaca��o
´

O isolamento social nas instituições de ensino, devido à pandemia da COVID 19, apresenta desafios sem 
precedentes à educação, à proteção de crianças e jovens. Ao retomarmos nossas atividades presenciais, o primeiro 
procedimento a ser levado em consideração é o planejamento organizacional, que garante a integridade física e 
emocional dos educadores, colaboradores, estudantes e seus familiares. Trabalharemos de forma contínua, 
contextualizada e segura para o retorno às aulas, para atender às condições locais e atender às demandas de 
aprendizagem, de saúde, sociais e de segurança da comunidade escolar do Colégio Estillo, 
trabalhando amplamente com informações e orientações para a não proliferação de 
contágio da Covid 19.

Destacamos que as orientações contidas neste documento devem ser seguidas 
rigorosamente, pois através delas manteremos a segurança no retorno das 
atividades presenciais. 

Os tempos de incertezas estão por terminar, por isso pedimos que se unam a 
nós em estreita parceria, para que possamos cumprir nosso propósito: cuidar do 
bem-estar de quem amamos, seu (sua) filho(a), nosso(a) aluno(a). 

Nos organizamos para fazer o nosso melhor por todos e contamos com vocês 
para que este processo seja realmente seguro e eficaz.
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Informacoes Gerais
´

Este plano Estratégico de Retorno às Atividades Presenciais foi elaborado para regulamentar as 
ações de prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades administrativas e 
acadêmicas do Colégio Estillo, em razão da pandemia da Covid 19.

As estratégias de retomada 
gradativa e segura das atividades 
educac ionais  pres enciai s  do 
Colégio Estillo consolidam-se em 
implantação do ensino Híbrido 
(revezando grupos entre o formato 
presencial e o online), por meio das 
ações colocadas nos  termos que se 
apresentam neste documento.
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Acesso ao Cole�gio´
Pessoas da equipe escolar estarão nos pontos de 

desembarque e embarque dos alunos para organizar os fluxos 
e evitar aglomerações. 

Orientamos que somente o aluno desça do carro 
(considerando sua faixa etária)

É obrigatório obedecer ao 
distanciamento de 1,5m  para aqueles 
que utilizam a fila de pedestres. 

O acesso de pais e responsáveis 
será liberado com autorização do 
gestor e horário marcado. O qual 
seguirá previamente via email e 
App.

É de extrema importância a 
pontualidade no momento da 
chegada e da saída dos alunos no 
Colégio, para evitar aglomeração.
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É obrigatório o uso de máscara por todas as pessoas que compareçam ao colégio, alunos, familiares, 
professores e demais colaboradores ( com exceção das crianças com menos de três anos de idade e das 
pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual ou sensorial e outras 
deficiências,  que impeçam o uso adequado da máscara de proteção facial, conforme a Lei Federal n.º 
14.019/2020 de 02/07/2020 e Lei Estadual n.º20.189/2020 de 28/04/2020).

Será aferida a temperatura de 
todas as pessoas que compareçam ao 
Colégio, no momento do ingresso às 
dependências da instituição. Caso 
alguém apresente temperatura 37,1 ou 
superior, não será permitida a entrada.

Higienizar as mãos com álcool gel 
70%, nos totens disponíveis na entrada 
do Colégio.

Utilizar o tapete sanitizante para 
higienização dos calçados. 

Respeitar o distanciamento e as 
marcações definidas para tal.
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IMPORTANTE

Nas escadas, manter a distância de, pelo menos, quatro degraus da pessoa à sua frente.
As  catracas estarão liberadas, pois o uso de crachá será somente para identificação.
Os alunos serão encaminhados diretamente para suas respectivas salas. Para a segurança dos alunos, 

não haverá sala de apoio, por este motivo é de extrema importância que os horários de entrada e saída sejam 
rigorosamente respeitados. 

 A técnica de enfermagem estará disponível para atender os horários de entrada, com todos os 
equipamentos de segurança.

 O Colégio Estillo tem à disposição 
das famílias, dentro do APP Estillo, um 
módulo específico que conecta a família 
e Colégio no que se refere ao estado de 
saúde dos estudantes com  informações 
em tempo real . 

Os(as)  aluno(as) deverão manter 
o cabelo preso, evitar o uso de acessórios 
pessoais como brincos, anéis, relógios e 
outros adereços.

06



Salas de Aula
 As salas de aula estão preparadas para receber os alunos garantindo o bem-estar de todos, com dispenser de 

álcool gel 70% para higienização das mãos e informações  sobre os cuidados necessários.
As carteiras estão organizadas com distanciamento de 1,5m.
As salas devem permanecer com janelas e portas sempre abertas, facilitando a circulação de ar.
A nova rotina será retomada  diariamente com os 

alunos.
As carteiras serão identificadas com o nome 

de cada estudante, para que utilizem sempre o 
mesmo lugar.

Não será permitido compartilhar objetos 
pessoais.

Cada estudante deverá trazer sua garrafa 
abastecida de casa e devidamente identificada, e 
caso necessário reabastecer, não encostar o bico 
da garrafa no dispenser de água.
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ADEQUADO NÃO ADEQUADO
(por não proteger o bico com tampa)

Os estudantes deverão manter na mochila o seu kit higiene devidamente identificado, contendo: três 
máscaras limpas em uma embalagem e outra embalagem para colocar as máscaras que já foram utilizadas, um 
frasco de álcool gel 70% para uso individual. A troca das máscaras acontecerá a cada duas horas, ou quando 
necessário.

O lanche deverá ser consumido em sala de aula, na mesa ocupada pelo aluno. Para aqueles que optarem 
pelo lanche oferecido pelo Colégio, o mesmo será servido em sala de aula, de forma personalizada.

Sugerimos que os alunos tragam os alimentos  em recipientes reutilizáveis como potes e garrafas de 
plástico, assim evitando o uso de embalagens descartáveis.

Antes das refeições o estudante fará higiene 
das mãos com água e sabão.

 Para os alunos que utilizam toalhinha na 
mesa para lanchar, lembramos que esta deve ser 
trocada diariamente pelas famílias. 

Os alunos deverão trazer para o Colégio 
materiais de uso exclusivamente pedagógico, não 
será permitido uso de brinquedos.

As mochilas serão higienizadas com álcool 
70% antes do estudante entrar na sala de aula. 
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Os alunos do integral que participarem da hora do soninho, deverão trazer diariamente sua roupa de 
cama que deve ser de uso individual, (coberta/travesseiro) devendo ser embalada, identificada e enviada para 
casa todos os dias. 

As mamadeiras/chupetas não poderão pernoitar na 
escola, devem seguir  para casa todos os dias.

O refeitório será utilizado de maneira escalonada, 
respeitando a lotação máxima de 50% da capacidade total 
do espaço e respeitando o distanciamento social.

As mesas e bancos serão higienizadas a cada troca 
de horário.

As mãos serão higienizadas antes de entrar no 
refeitório, bem como aferição de temperatura.

A nutricionista acompanhará a responsável em 
preparar o prato do aluno, atendendo algum pedido 
específico dele.

PeriodoIntegral´
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Intervalo - Cantina
Para possíveis horários de convivência no pátio, deverão ser respeitadas as demarcações, 

mantendo o distanciamento social.
  Os intervalos/ recreação serão 

adotados com tempo fracionado, em 
ambientes abertos, escalonado por 
turmas, evitando aglomerações. 

Os bebedouros  com bicos de gancho 
(usados para abastecer copos e garrafas), 
serão disponibilizados para os alunos, 
respeitando o protocolo de segurança.

O s  re sp ons áve i s  p e l a  c ant i n a 
terceirizada, seguirão todas as orientações 
de higiene do protocolo de segurança, para 
o atendimento aos alunos.

10



Uso correto da Mascara
Higienizar as mãos com álcool em gel ou água e sabonete antes de colocar a máscara. 
Garantir que a máscara cubra completamente a boca e o nariz.
 Remover a máscara pela parte de trás, sem tocar na parte frontal. 
Armazenar a máscara de tecido usada em uma embalagem plástica (de preferência com fecho) e vedá-la. Caso 

seja preciso descartar uma máscara desprezar na lixeira do banheiro e nunca em lixeira para resíduos recicláveis.
Higienizar as mãos com álcool em gel ou água e sabonete após guardar ou desprezar a máscara.
Evitar, ao máximo, tocar a face externa da máscara, visto que ela pode estar contaminada 

com partículas infectantes que ficaram retidas no  tecido. Evitar também tocar a face interna da 
máscara com as mãos não higienizadas. Se for necessário tocá-la, é necessário higienizar as 
mãos logo em seguida.

Não deixar a máscara abaixo do queixo quando for preciso removê-la temporariamente 
(exemplo: para beber ou comer).

Não retirar a máscara para tossir ou espirrar. Nesses casos, com a máscara, cobrir o rosto 
com a dobra do cotovelo ou um lenço de papel. Caso a máscara fique úmida, deve-se trocá-la 
imediatamente. Recomenda-se que os alunos tenham um pacote de lenços descartáveis na 
mochila.

´
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Protocolo Pedag�ogico
Neste ano atípico de pandemia, estão previstas adequações e adaptações dos Planos de Ensino e dos 

Planejamentos. Para colocar em prática essas ações nosso Colégio  oferta o modelo de ensino Híbrido, com 
atividades presenciais e a distância, oferecendo diferentes estratégias de ensino/aprendizagem dentro deste 
modelo.

Com o propósito de ensinar esse novo jeito de aprender, o colégio faz uso de tecnologias educacionais, 
proporcionando ambientes de aprendizagem virtual, trabalhando as habilidades socioemocionais e também as 
habilidades e competências previstas na BNCC.

Nosso plano de aprendizagem para o retorno às atividades presenciais e remotas, conta com os seguintes 
passos:

·   Atividades para o desenvolvimento das habilidades 
socioemocionais, visando acolher o nosso aluno, através de 
atividades que promovam a  escuta ativa e a socialização.

·   Aplicação de atividades com caráter diagnóstico a 
fim de identificar os diferentes níveis de aprendizagem de 
cada aluno e a partir dele elaborar atividades com foco no 
resgate desses conteúdos.

´
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· Apresentação dos novos conteúdos de forma contextualizada, colocando o aluno como protagonista 
desse processo, estimulando a sua autonomia.

·  Executar desafios de diversas áreas do conhecimento, para estimulá-los nas rotinas e práticas de estudo.
·  Verificação de aprendizagem, com a intenção de resgatar ou retomar conteúdos já abordados.
· Atenção especial para alunos de inclusão, 

pois aqueles que não tiveram condições para 
adequar-se às normas de prevenção, terão 
acompanhamento pedagógico por meio de 
atividades não presenciais.

As aulas presenciais  contemplam um 
cronograma que respeita a capacidade máxima de 
nú m e ro d e  a lu n o s  p or  s a l a ,  l e v an d o e m 
consideração o distanciamento de 1,5m. Os grupos 
f o r m a d o s  p r e v i a m e n t e  p e l a  O r i e n t a ç ã o 
Educacional permanecerão os mesmos, ajudando 
no controle de pessoas e facilitando um possível 
monitoramento,  caso se faça necessário.
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O Colégio seguirá utilizando a plataforma de ensino remoto, com aulas online, com atividades síncronas 
e assíncronas, para estudantes do grupo de risco ou àqueles (ou suas famílias) que não se sintam confortáveis e 
seguros para retomarem às atividades educacionais presenciais nas dependências do Colégio.

Organizamos planos de trabalho pedagógico que contemplem o escalonamento 
dos horários de chegada, de almoço, de lanche e de saída do Colégio para evitar 
aglomerações.

As atividades que demandem interação presencial ocorrerão sem 
o contato entre os alunos e sem compartilhamento de 
materiais.

Para garantir a segurança de todos, caberá a 
cada um de nós uma parcela importante de 
cooperação na intensificação da parceria 
família/escola. Desta forma, destacamos as 
alterações em nossa rotina para que todos 
t om e m c on h e c i m e nt o  d e  c a d a  a ç ã o 
executada pelo Colégio, conforme Plano 
Estratégico de Retomada das Atividades 
Presenciais e do papel que se espera de cada 
um na obtenção dos resultados pretendidos.
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Em caso de mal-estar ou com sintomas de gripe, não frequentar o ambiente escolar para deixar, 
buscar ou acompanhar alguém.

Não encaminhar seus filhos ao Colégio caso eles 
apresentem qualquer alteração de saúde, principalmente 
sintomas de gripe. Deve-se respeitar o tempo de 72 horas 
para retorno das atividades se os sintomas desaparecerem.

Aferir a temperatura de seu (seus) filho (s) antes de 
vir ao Colégio. Caso apresente 37,1°C, ou mais, o aluno 
não deverá vir ao Colégio.

Manter comunicação transparente com o Colégio, 
informando qualquer alteração na saúde de seu (sua) filho 
(a) ou familiar. É importante ter conhecimento se alguém 
do convívio estiver doente para que todos os demais 
monitorem suas crianças também e a escola possa agir 
rapidamente. UTILIZAR  COM O APP ESTILLO
MÓDULO COVID 19.

Quanto aos Responsaveis pelos alunos´
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Utilizar os devidos equipamentos de 
proteção individual e manter sua utilização 
enquanto permanecer no ambiente escolar. 

Cumprir os horários destinados a cada 
turma, respeitando os horários de entrada e 
de saída, de acordo com o cronograma do 
segmento de ensino, evitando a circulação 
excessiva dentro da escola.

Evitar a permanência desnecessária 
nas dependências do Colégio.

Cumprir os turnos ou cronogramas de 
rodízio das aulas presenciais estabelecidos 
por turmas.

Para reduzir o número de pessoas no 
ambiente escolar, o atendimento aos familiares será feito, sempre que possível, de forma online. Caso 
seja necessário atendimento presencial, recomendamos o agendamento prévio. É importante que os 
familiares identifiquem, em casa, as máscaras (com caneta para tecido).
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Será autorizada a entrada de apenas um familiar no primeiro dia de aula da semana de 
adaptação, para os estudantes da Educação Infantil, não podendo permanecer no Colégio.

Solicitamos aos familiares que mantenham atualizados no 
cadastro os telefones de fácil contato, para qualquer emergência.

Temporariamente, não teremos o dia do brinquedo para 
Educação Infantil e 1º ano, portanto não será permitido que as 
crianças tragam brinquedos de casa, para evitar que haja o 
compartilhamento. Em caso de extrema necessidade (a criança 
necessite ter um brinquedo em específico) o mesmo deverá 
permanecer na mochila durante o período escolar.
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  Solicitamos aos pais que, se porventura 
não conseguirem chegar no horário pré-

estabelecido para a turma do aluno, que 
aguardem a Coordenadora de Ensino 
buscar a criança na recepção do Colégio, 
evitando o contato com crianças e 

responsáveis de outras turmas que 
estarão em seu horário específico.

 Importante respeitar os 
horár ios de entrada e saída 
indicados para a turma de seu 
filho, para evitar circulação entre 
as salas (não haverá sala de apoio).

Quanto ao atraso no hora� rio de entrada e sa� ida´ ´
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Serão trabalhadas diariamente com os alunos as recomendações de prevenção à COVID 19 por 
meio da interação dialogada e ilustrações, buscando firmar posturas quanto ao cumprimento das 
seguintes ações:

·  Usar a máscara durante todo o 
período de permanência diária no Colégio. 
Substituir a máscara duas vezes por período 
ou sempre que estiver úmida. 

·    Lavar as mãos com frequência, até a 
altura dos punhos, com água e sabão, 
conforme orientação dos professores e dos 
cartazes fixados em todas as dependências 
do Colégio. 

Quanto as Orientacoes constantes em sala de aula´
´
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· Complementar a higienização utilizando 
álcool em gel 70%.

· Se precisar tossir ou espirrar, utilizar o 
braço, jamais as mãos.

· Evitar tocar os olhos, o nariz e a boca sem 
higienizar as mãos.

· Não compartilhar objetos de uso pessoal.
· Utilizar apenas seus próprios materiais 

escolares, que deverão estar previamente 
organizados e identificados.

· Manter distância mínima, conforme 
orientação dos professores, respeitando as 
demarcações de 1,5m de distância aos colegas.

· Sob acompanhamento e orientação dos 
professores, criar estratégias criativas para 
cumprimentos amigáveis à distância.

  Orientamos que os alunos tragam para o 
C o l é g i o  s om e nt e  o s  m at e r i a i s  d e  u s o 
exclusivamente pedagógico.
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 ·   Todos os dias, antes de sair de casa, verifique se sua mochila 
contém: 

 - Três  máscaras extras identificadas com seu nome, além 
daquela que você estará usando ao sair de casa; 

 - Embalagens identificadas para guardar as 
máscaras limpas e outra para as usadas; 

- Álcool 70% para higiene das mãos;
- Uma garrafa de água abastecida e 

identificada com seu nome; 
- Lenços de papel (opcional); 

Todo o material escolar de que você 
precisa para aquele dia, pois não será 
permitido compartilhar materiais.
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Quanto aos alunos que permanecerem em casa
C o n f o r m e  s e  v ê  n o  P l a n o 

Estratégico de Ensino, seguiremos 
utilizando a plataforma de ensino 
remoto, com aulas em tempo real, com 
atividades síncronas e assíncronas, para 
os estudantes do grupo de risco ou 
aqueles (ou suas famílias) que não se 
sintam confortáveis e seguros para 
retornarem às atividades educacionais 
presenciais nas dependências do 
Colégio.
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Importante
Por motivo de segurança, serão descartadas em lixeira apropriada as máscaras não identificadas que 

forem encontradas na instituição.
A enfermaria contará com uma sala 

de obs er vação para i s olamento de 
estudantes com sintomas da Covid 19. 

Os estudantes que apresentarem mal-
estar ou sintomas físicos de Covid-19, 
durante   o   horário   de   aula, 
obrigatoriamente serão atendidos pelo 
ser viço de emergências médicas ,  a 
orientação pedagógica entrará em contato 
com os responsáveis, para as providências 
necessárias. 

Em confirmação de casos, de Covid -
19 as aulas poderão ser suspensas por um 
período de 14 dias em turma especifica.
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Alunos que viajarem para cidades do Brasil 
ou do exterior que tenham casos confirmados de 
transmissão comunitária do novo coronavírus, no 
retorno, deverão permanecer em casa pelo 
período recomendado pela Secretaria de Saúde do 
Município.

Alunos pertencentes a grupos de risco e 
alunos sintomáticos não poderão frequentar as 
aulas presenciais e a eles será garantido o acesso às 
atividades escolares por via remota, com aulas em 
tempo real, dinâmicas síncronas e assíncronas sob 
orientação direta dos professores, nos termos do 
PROTOCOLO PEDAGÓGICO.

Não será permitido a comemoração de 
aniversários no Colégio. 
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Considerac� oes Finais
Reforçamos que todas as medidas de segurança e higiene adotadas pelo Colégio Estillo seguem as 

referências das diretrizes vigentes do Ministério da Saúde, assim como as diretrizes estaduais e 
municipais.

Agradecemos mais uma vez o apoio dos senhores desde o início da pandemia, em todos os 
momentos que tivemos tantos desafios a superar. Temos a certeza que poderemos contar com esse mesmo 
apoio para poder retomar as atividades presencias com segurança, cumprindo as medidas e orientações 
deste documento.

Continuaremos atentos a todos os desdobramentos relativos ao avanço da Covid 19 e suas 
implicações na esfera educacional, comunicando e orientando as necessidades de ajustes nas diretrizes 
indicadas.

          Estamos felizes e ansiosos pelo nosso reencontro.
Equipe Técnica
 Colégio Estillo 

´



Aqui� cuidamos uns dos outros
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