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PROTOCOLO DE SEGURANÇA
Informações importantes

Rotinas de segurança:
Ao chegar e sair das dependências da escola, alunos,
colaboradores e visitantes devem:
- Aferir temperatura;
- Limpar o calçado no tapete sanitizante;
- Higienizar as mãos com álcool em gel 70%;
- Obedecer as determinações de distanciamento social;
- O uso da máscara não é obrigatório.



 

 

 
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, a escola 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.



Check list



 
   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 a escola, 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



 
PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Informações importantes
Check list:

 
O aluno 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.



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 da escola.
Caso algum aluno ou colaborador apresente sintomas de
Covid-19, a escola fará o acompanhamento da bolha da qual
ele faz parte e comunicará os pais e responsáveis. A escola 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.



 

Informações importantes
Rotinas de segurança:

 
O intervalo ocorrerá no refeitório em layout zig-zag. (“bolha”);
Para os alunos do período de 4 horas recomenda-se que os
lanches sejam acondicionados em embalagens descartáveis;
Para os alunos do período Integral, os lanches serão servidos pela
escola respeitando todas as medidas de higiene.
Cada aluno deve ter sua própria garrafinha de água, que poderá
ser reposta nos bebedouros da escola.



 

PROTOCOLO
PEDAGÓGICO



 PROTOCOLO PEDAGÓGICO
Orientações gerais:

Avaliações diagnósticas e recuperação de
conteúdos;
Apoio socioemocional.

 

 



PROTOCOLO PEDAGÓGICO
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.



PROTOCOLO PEDAGÓGICO
Orientações gerais

Ensino híbrido
 

As aulas presenciais acontecerão em revezamento, um
dia sim e outro não,  de acordo com horário de aulas
por turma.



Calendário 1º bimestre



Horário de Aulas



INFORMAÇÕES GERAIS

Termo de Compromisso e Responsabilidade;
Período Integral;
Entrega de Materiais (Mackenzie e Cambridge);
Comunicação - Agenda Virtual
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