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PLANO DE RETORNO
Prezados Pais e/ou Responsáveis,

Estamos iniciando uma nova fase, que é a reabertura

gradual do Colégio, ainda que parcialmente e contemplando

atividades híbridas.

Para garantir um retorno o mais tranquilo possível, o

Colégio Dom Felipe planejou e investiu em rigorosos

protocolos de saúde e segurança, que contam com a

consultoria da Empresa Impacto for School.

O resultado de todo esse trabalho é o

desenvolvimento de um Plano de Retorno Gradual às

Atividades Presenciais. Nesse processo de retomada, a

parceria entre escola e famílias é extremamente importante.
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No presente material, encontrarão os procedimentos

diversos de prevenção e as ações pedagógicas para este

momento de retomada gradual das aulas presenciais. Todo

protocolo foi pensado com base na Ciência, tendo em vista

organizações respeitadas, como a Organização Mundial da

Saúde e recomendações do governo, específicas para cada

região. Cada espaço escolar foi repensado para garantirmos

a segurança de todos. Juntos, passaremos por mais essa

fase, ainda sem abraços apertados, mas já partilhando

sorrisos e na espera de vivenciar grandes emoções.

Equipe Pedagógica.
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COVID – 19

Informações importantes

O SARS-CoV-2 é eliminado facilmente pela higienização ou desinfecção

das mãos e superfícies. Outra medida importante para evitar a

transmissão é adotar barreiras físicas, como o uso de máscaras faciais e

o distanciamento social.
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COVID – 19

Informações importantes

Principais sintomas:

➔ Febre igual ou maior do que 37,5º. 

➔ Tosse. 

➔ Taquicardia. 

➔ Dor de cabeça. 

➔ Dor de garganta ou dor ao engolir. 

➔ Dor no corpo ou nas articulações. 

➔ Dificuldade respiratória. 

➔ Sintomas nasais (nariz escorrendo ou 

congestão nasal). 

➔ Diarreia. 

➔ Náuseas ou vômitos. 

➔ Cansaço ou moleza. 

➔ Perda da fome. 

➔ Expectoração. 

➔ Dor abdominal. 

➔ Espirros. 

➔ Manchas no corpo. 

➔ Linfonodomegalia. 

➔ Perda ou diminuição do paladar e olfato. 

➔ Dor no peito. 
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PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Informações importantes

Salas de Acolhimento:

➔ Se o aluno apresentar sintomas nas dependências da escola, será 

encaminhado para as Salas de Acolhimento, exclusivas para receber 

casos suspeitos de Covid-19. 

➔ Confirmada a suspeita de Covid-19, o Colégio entrará em contato 

com a família ou responsável pelo aluno, que deverá vir buscá-lo o mais 

rápido possível. 

➔ O aluno com suspeita de Covid-19 aguardará seu responsável na 

Sala de Acolhimento. O espaço é isolado e higienizado para essa 

finalidade. 

➔ As Salas de Acolhimento serão desinfetadas a cada uso.
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PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Informações importantes

“Bolhas” de Alunos:

Dentro da escola, os alunos aptos a frequentar as aulas são organizados 

em “bolhas”. Cada classe/sala é uma “bolha”, que não interagirá com as 

demais nas dependências do Colégio.

Caso algum aluno ou colaborador apresente sintomas de Covid-19, o 

Colégio fará o acompanhamento da bolha da qual ele faz parte e 

comunicará os pais e responsáveis. O Colégio tem para com as famílias 

e toda a comunidade escolar o compromisso de mantê-los informados 

sobre casos de Covid-19 e as providências que estão sendo tomadas.
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PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Informações importantes

Check list:

Estando o aluno apto a frequentar a escola e a família de acordo com o 

retorno, todos devem seguir rigorosamente as novas rotinas de 

segurança.

➔ Antes de ir para o colégio, a família deve fazer a checagem de saúde 

do aluno, de acordo com os possíveis sintomas de Covid-19. 

➔ É expressamente proibido encaminhar o aluno para a escola se ele 

apresentar ao menos um sintoma de Covid-19, mesmo que leve. Em 

caso de sintoma, o aluno passa a estar inapto a frequentar o ambiente 

escolar e deve permanecer em casa em isolamento. 

➔ O Colégio deve ser comunicado imediatamente sobre qualquer caso 

de suspeita de Covid-19 por e-mail. 
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PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Informações importantes

Check list:

A pessoa só poderá retornar à escola quando for devidamente 

comprovada a ausência de infecção por Covid-19. Os 

encaminhamentos seguirão o protocolo de testagem do 

Governo do Estado de São Paulo.
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PROTOCOLO DE 

SEGURANÇA

Check list
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PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Informações importantes

Check list:

SE SIM para PERGUNTA 1: 

➔ Não retornar ao colégio! 

➔ Fique em casa, realize isolamento social 

e procure assistência médica se 

necessário. 

SE SIM para PERGUNTAS 3 e 4: 

➔ Não retornar ao colégio! 

➔ Fique em casa, realize isolamento social 

e procure assistência médica se 

necessário. 

SE NÃO para PERGUNTAS 3 e 4: 

➔ Você está APTO para retornar ao 

Colégio.

FIQUE ATENTO!!! Se responder SIM a 

qualquer um dos sintomas, o aluno NÃO 

pode ir à escola e deve informar a equipe 

do Colégio.
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PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Informações importantes

Rotinas de segurança:

Ao chegar e sair das dependências do Colégio, alunos, 

colaboradores e visitantes devem:

- Aferir temperatura;

- Limpar o calçado no tapete sanitizante;

- Higienizar as mãos com álcool em gel 70%;

- Usar máscara facial (em todo o período de permanência);

- Obedecer as determinações de distanciamento social.
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PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Informações importantes

Rotinas de segurança:

➔ Ao chegar ao colégio, os alunos serão orientados a seguir 

diretamente para suas salas de aula; 

➔ Os pais não estão autorizados a entrar no colégio; 

➔ Ao final da aula, os alunos serão liberados de forma 

escalonada;

➔ Não será permitida a permanência nas áreas comuns da 

escola após o término das aulas.
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PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Informações importantes

Rotinas de segurança:

➔ O uso de máscaras é obrigatório dentro do colégio e em todo o 

percurso de casa até a escola.

➔ As máscaras são de uso pessoal e intransferível. As de tecido devem 

ser lavadas diariamente com água e sabão. 

➔ As máscaras devem ser trazidas para a escola em sacos individuais 

de plástico ou de papel, que também serão usados para acondicioná-las 

após o uso. 

➔ Cada aluno deve levar para a escola de 2 a 3 máscaras reserva para 

troca ao término do período ou sempre que estiver suja ou úmida. 

➔ Os alunos serão orientados a higienizar as mãos após o manuseio da 

máscara.
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Informações importantes

Rotinas de segurança:
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PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Informações importantes

Rotinas de segurança:

EPI’s

➔ Face shield será usado por colaboradores que exercem 

atividades em que não é possível garantir o distanciamento de 

1,5m dos alunos, como seguranças ou auxiliares que farão 

aferição de temperatura. 
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PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Informações importantes

Rotinas de segurança:

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão.

Lavagem e higienização das mãos
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PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Informações importantes

Outras medidas de prevenção: 

*Evite tocar boca, olhos e nariz. Se isso ocorrer, higienize as 

mãos antes de tocar qualquer objeto. 

*Ao tossir, cubra a boca com o antebraço. 

*Utilize apenas lenços descartáveis, que devem ser 

imediatamente descartados em lixeira fechada após o uso, e 

higienizar as mãos.
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PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Informações importantes

Outras medidas de prevenção: 

*Não deve ocorrer troca ou empréstimo de materiais tanto 

entre estudantes como entre estudantes e demais 

colaboradores do colégio. 

*Além do distanciamento, o uso de máscara dentro da sala de 

aula também é obrigatório



PLANO DE RETORNO

Informações importantes

Rotinas de segurança:

Distanciamento

➔ O distanciamento social mínimo 

entre alunos e colaboradores é de 1m 

a 1,5m. 

➔ Em sala de aula, o professor 

ficará 2m (dois metros) distante dos 

alunos da primeira fileira e os alunos 

deverão respeitar os assentos.

➔ Os horários de entrada e saída 

serão escalonados, para evitar 

aglomeração.

➔ Professores, auxiliares e 

seguranças farão a fiscalização do 

distanciamento no dia a dia. Não 

serão permitidas aglomerações no 

pátio, mesmo para alunos da mesma 

“turma”.
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Informações importantes

Rotinas de segurança:

Intervalo

O intervalo ocorrerá dentro da sala de aula (“bolha”);

Os alunos deverão trazer lanche de casa ou comprar kits na 

cantina;

Para maior segurança, recomenda-se que os lanches sejam 

acondicionados em embalagens descartáveis.



PLANO DE RETORNO
Informações importantes

Rotinas de segurança:

Higienização

➔ A rotina de limpeza de pisos, salas, 

mobiliário e superfícies diversas (grades, 

maçanetas, corrimões etc.) foi intensificada. 

Os ambientes serão higienizados antes do 

início das aulas e ao término do dia ou se 

houver necessidade específica. 

➔ Os produtos utilizados para limpeza e 

desinfecção da escola são os 

recomendados pela Anvisa. 

➔ Os funcionários responsáveis pela 

limpeza utilizarão equipamentos e EPI’s

próprios para combate e prevenção ao 

novo Coronavirus. 

➔ O lixo de toda a escola será removido, 

no mínimo, três vezes por dia ou sempre 

que houver necessidade.
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Informações importantes

Rotinas de segurança:

Salas de aula

➔ Todas as salas contarão com dispenseres de álcool em gel 

para higienização das mãos. Também será disponibilizado 

papel toalha para higienização de carteiras e objetos, sempre 

que houver necessidade. 

➔ As janelas e portas permanecerão abertas para garantir a 

ventilação dos espaços e para evitar o toque em maçanetas e 

fechaduras.
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Informações importantes

Rotinas de segurança:

Banheiros

➔ Os sanitários serão limpos e higienizados, no mínimo, a cada 3 horas 

e após o fechamento da escola. 

➔ Os alunos deverão obedecer o distanciamento para o caso de filas. 

➔ As inspeções para reposição de sabonete líquido, papel toalha, papel 

higiênico e álcool 70% serão feitas de hora em hora. 

➔ Caso seja identificada necessidade de limpeza extra entre as 

inspeções, a equipe será acionada imediatamente.
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Informações importantes

Rotinas de segurança:

Bebedouros

➔ Os bebedouros só podem ser utilizados para reposição das 

garrafas individuais de água (cada aluno deverá levar a sua). 

➔ O piso será demarcado para indicar a posição da fila, 

mantendo o distanciamento de 1,5m. 

➔ Antes e após a utilização, os alunos devem higienizar as 

mãos com álcool em gel. 

➔ Foram inutilizados os dispositivos de água que permitem 

bebê-la utilizando diretamente a boca.
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Informações importantes

Rotinas de segurança:

Pátio e Quadra

➔ O pátio e a quadra podem ser utilizados para aulas de 

Educação Física ou para atividades pedagógicas, respeitando o 

número máximo de alunos por turma e o distanciamento mínimo de 

1,0m. 

➔ Ao entrar e sair desses espaços, os alunos deverão lavar as 

mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool em gel. 

➔ O quadra e o pátio serão higienizados após cada uso ou 

sempre que houver necessidade.
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Informações importantes

Orientações gerais:

➔ Levar o mínimo possível de materiais, sempre de uso 

individual (canetas, lápis, borracha, cadernos, folhas etc.). 

➔ Ter sempre máscaras de reserva. 

➔ Trazer sacos plásticos higienizados para acondicionar 

máscaras sujas. 

➔ Trazer lanches em embalagens descartáveis. 

➔ Cada aluno deve ter sua própria garrafinha de água, que 

poderá ser reposta nos bebedouros da escola.
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PROTOCOLO PEDAGÓGICO

Informações importantes

Orientações gerais:

A previsão de retorno presencial gradual é em 27 de 

janeiro, para os alunos de 1º, 2º e 3ºs Anos;

- 28 de janeiro: 4º e 5ºs Anos;

- 29 de janeiro: Educação Infantil e 6ºs Anos;

- 01 de fevereiro: 7º e 8ºs Anos;

- 02 de fevereiro: 9ºs Anos e 1ª Ensino Médio;

- 03 de fevereiro: 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio.

Nestes dias, os alunos participarão de atividades de 

acolhimento.
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PROTOCOLO PEDAGÓGICO

Orientações gerais:

Sondagem das famílias 
Antes do retorno presencial, as famílias serão consultadas quanto às

condições de saúde e o envio, ou não, dos estudantes para a escola, tendo em

vista o pertencimento, ou não, do estudante ao grupo de risco ou, ainda, por morar

com pessoas do grupo de risco.

Essa consulta é de extrema importância para que possamos adequar os

espaços escolares aos protocolos de segurança, como número de alunos por sala

mantendo o distanciamento social.

Após a sondagem, caso a família opte por continuar na modalidade à

distância e, depois, venha a mudar de ideia, a escola deverá ser comunicada sobre

o momento de retorno presencial do aluno com, no mínimo, um dia de

antecedência, visando a possíveis ajustes nos espaços escolares e orientações

para colaboradores do colégio.
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PROTOCOLO PEDAGÓGICO

Orientações gerais:

Avaliações diagnósticas e recuperação de conteúdos 
A avaliação diagnóstica é uma atividade que tem por objetivo

verificar os conhecimentos adquiridos pelos alunos e, a partir de seu

resultado, guiar as ações e planejamento pedagógico.

Após o período de aulas remotas, esse instrumento se faz

especialmente necessário para determinar as próximas ações

pedagógicas e a necessidade, ou não, de recuperação de conteúdo

(individual ou por turmas).

As medidas pedagógicas que serão adotadas com base no

resultado das avaliações diagnósticas serão sempre comunicadas aos

responsáveis.
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PROTOCOLO PEDAGÓGICO

Orientações gerais:

Apoio socioemocional 

O acolhimento socioemocional será focado no desenvolvimento

de atividades e reflexões, para que nossos estudantes possam aprender

a lidar com a gama de emoções sentidas pelas mudanças do período

que viveram e se readaptarem, aos poucos, ao retorno das atividades

presenciais. Essa readaptação também inclui como desenvolver as

relações sociais mesmo com o distanciamento obrigatório. Será um

trabalho diário de autoconhecimento e descobertas com nossos alunos e

professores, aprofundado no componente curricular de Projeto de Vida .
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Orientações gerais:

Ensino híbrido 

O retorno às aulas presenciais ocorrerá de maneira

híbrida, ou seja, parte da carga horária será desenvolvida na

escola (aulas presenciais) e parte com atividades para serem

realizadas em casa (aulas remotas ao vivo ou trilhas de

aprendizagem assíncronas).

Ainda, nessa modalidade, roteiros de atividades serão

encaminhados para os estudantes cujas famílias optarem por

permanecer em casa.
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PROTOCOLO PEDAGÓGICO

Orientações gerais:

Ensino híbrido 

As aulas presenciais acontecerão ao menos uma

vez por semana, de forma escalonada, de acordo com

horário de aulas por turma – (calendários constando as

datas das aulas presenciais serão disponibilizados

posteriormente).
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Agradecemos imensamente a parceria de todas as 

famílias e saibam que estaremos “sempre juntos”!


