Educação para toda a vida!

CARTILHA DE
RETOMADA DAS AULAS

INSTITUTO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO
Prezadas famílias,

Vivenciamos

momentos

muito

difíceis

nessa

pandemia:

Expectativa de volta rápida, mas sem sucesso; angústias, medos, incertezas,
perda de emprego, baixa na renda familiar e outros. Fomos invadidos por
sentimentos negativos que, muitas vezes nos fizeram agressivos, frios,
amargos e até incrédulos. Apesar de tantos desafios, hoje caminhamos com
mais esperança na certeza de uma vacina. Mas enquanto isso, precisamos
nos unir na prevenção ao contágio do coronavírus. Família e Escola, juntos,
buscando atingir o mesmo objetivo: preservar e cuidar da vida, em especial
neste momento.
Pensando nisso, criamos esta cartilha para que todos possam se
preparar, cuidando de si e do próximo. Nela, estão todas as informações
básicas a respeito da forma de contágio, prevenção, bem como os cuidados
que a Escola tomará no retorno às aulas presenciais. Desde o momento de
entrada, à permanência do aluno na Escola, bem como o retorno à residência.
Pedimos que todos leiam, analisem e treinem os procedimentos
para que eles sejam internalizados e vivenciados com consciência, na Escola
ou em qualquer outro lugar.
Dessa forma, estaremos juntos, buscando um retorno seguro,
tranquilo, observando os devidos cuidados com a saúde.
Deus nos convida a cultivar a esperança e a confiar Nele
unicamente. Façamos a nossa parte e Deus conduzirá o resto.
Bom retorno a todos!

A DIREÇÃO.
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SOBRE O CORONAVÍRUS:
COMO ACONTECE A
CONTAMINAÇÃO?
Contato com pessoas que podem estar ou não, com sintomas e que estejam

com a doença COVID – 19.

O Coronavírus poderá estar presente em :

Gotículas
em
suspensão
no ar

Objetos e
superfícies

Gotícula
de saliva

Secreções,
espirros,
e tosses

Mãos
sujas

MÃOS SUJAS, ao
tocarem o rosto (nariz,
boca e olhos)
contribuem para a
contaminação pelo

Coronavírus.
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Como o Instituto se preparou para a retomada das aulas presenciais?

As classes foram distribuídas em dois grupos. Os grupos 1 e 2
alternarão

por semana, para as aulas presenciais, seguindo o protocolo

aprovado pela Vigilância Sanitária. A escola monitorará os alunos ausentes.
O grupo que estiver em casa, terá aula remota, via plataforma
Phidélis, através das câmeras implantadas em sala de aula, simultaneamente
ao grupo presencial.
Em se tratando da Educação Infantil, as turmas do 1º e 2º período
voltarão para a Escola e terão aulas presenciais e on-line. Os Maternais
contiuarão com as aulas on-line.
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O que é responsabilidade da família e do aluno

1

Respeitar o escalonamento nos horários de entrada e saída, de modo
a evitar aglomeração. Nos turnos
entrada

quanto a

matutino e vespertino, tanto a

saída, serão intercaladas por turmas a cada 15

minutos.

2

O uso de máscara é imprescindível, devendo ser trocada a cada 3
horas. Na troca de máscaras, o aluno deverá colocar a usada num
saco plástico para ser higienizada em casa.

Reforçar a importância da lavagem regular das mãos com água e

3

sabão.
Trazer o álcool em gel para o uso individual e higienizar as mãos,
sempre que necessário.

4

Cada aluno deverá ter a sua garrafinha de água potável, podendo
abastecê-la durante o período de aula.
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5

Higienizar e conferir a mochila, garantido que todo o material escolar
esteja completo. Em hipótese alguma, os alunos poderão compartilhar
objetos entre si.

6

Trazer o lanche de casa em recipientes fechados e evitar alimentos
perecíveis, pois o uso da geladeira não será permitido.

7
8

Aferir a temperatura antes de sair de casa e caso ela seja igual ou
superior a 37,5°C, o aluno deverá permanecer em casa.

Caso tenha ocorrido contato com alguém diagnosticado com Covid-19,
permanecer em quarentena em casa e comunicar à escola.

Apenas os estudantes entrarão no ambiente escolar, dê preferência ao

9

atendimento remoto e em caso de necessidade, faça o agendamento
com a coordenação.
Manter a escola informada sobre quaisquer sintomas do Coronavírus
que o aluno ou outra pessoa da família apresentar.
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Como será a rotina do aluno na escola:

Entrada

1

Verificar qual é o portão de entrada específico para sua turma

e entrar somente por ele.

2

Limpar os pés no tapete sanitizante.

3
4

Higienizar as mãos com álcool em gel.

Aferir a temperatura. Aluno com temperatura igual ou superior
a 37,5°C, será encaminhado à “Sala de Acolhimento”. Os pais
serão chamados para as devidas providências.

5

Caminhar diretamente para a sala de aula, mantendo

6

Aguardar, em sua carteira, o início da aula.

distância de 1,5 metro das demais pessoas presentes.

Não será permitida a troca de carteiras durante o dia letivo.
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No espaço da sala de aula:
O aluno deverá manter o distanciamento orientado:

1,5m para o Ensino Fundamental e Ensino Médio.
2m para a Educação Infantil.

• Evitar circular pela sala e se aproximar das carteiras dos demais presentes.
• Usar sempre a máscara e trocá-la sempre que necessário. Após a troca,
higienizar as mãos com álcool em gel.

De acordo com o Protocolo, o

Manter as portas e janelas
sempre abertas.

uso do ar condicionado não será
permitido.

Em caso de mal estar, comunicar ao professor e à
Coordenação.
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No Intervalo
O intervalo de cada turma será escalonado:
Ao sair da sala, o aluno deixará todos os materiais dentro da mochila, para
que os funcionários façam a higienização da sala.
No pátio, as mesas, cadeiras e bancos estarão dispostos com o
distanciamento recomendado. Respeite esse distanciamento.
Durante o intervalo, teremos funcionários para garantir o distanciamento.
Antes de retornar às salas de aula, faça a higienização das mãos.

Respeite o distanciamento social!

1,5

1,5

1,5

A desinfecção dos ambientes da escola será realizada
após o término de cada turno.

8
Nós cuidamos de você!

Brinquedos:

Os alunos não poderão trazer brinquedos de casa.
A Escola investirá em brinquedos semelhantes a fim de evitar os
compartilhamentos.
Daremos preferência a brinquedos de plástico.
A higienização e desinfecção dos brinquedos será feita após o uso.
Não será permitido o uso de fantasias ou outro acessório.

Uso das áreas comuns e banheiro

A piscina, caixa de areia e parque não serão usados, conforme a

X

recomendação da Vigilância Sanitária.

Os banheiros estarão divididos por categoria (alunos,
professores e colaboradores) e serão higienizados com água,

sabão e hipoclorito após o uso. A desinfecção será feita após
a troca de turnos.
Será permitido apenas um aluno por vez que aguardará a
autorização do funcionário responsável.
Após o uso, os alunos deverão fazer a higienização das mãos,
conforme orientações. Estarão disponíveis sabonete líquido e
toalha de papel.
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Saída

No momento em que se encerrar a última aula, todos os alunos deverão:
 Trocar mais uma vez a máscara e higienizar as mãos.

Ao sair, seguir as instruções e se direcionar ao portão específico para a
turma. Caminhe imediatamente até o transporte ou ir direto para a sua
residência.

Educar com valores,
excelência e alegria é a
nossa missão.
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