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“Com confiança e parceria, nos ajudando e nos apoiando passaremos por isso e 

sairemos mais fortalecidos.”

Equipe Diretiva



De acordo com o Decreto Municipal nº 14.151/2021, de 11 de fevereiro de 2021.

“ Dispõe sobre o retorno das Aulas Presenciais nas redes Pública e Particular de

ensino, na modalidade de ensino híbrido, no âmbito do Território do Município de

Santa Rita do Sapucaí, e da outras providências.”

Art. 2º. As instituições de educação e Ensino da rede particular de Educação Infantil

e Ensino Fundamental, Médio, Técnico e Superior, que possuam licença de

funcionamento no âmbito do território do Município de Santa Rita do Sapucaí, ficam

autorizados a funcionar na modalidade de ensino hibrido, a partir de 22( vinte e

dois) de fevereiro de 2021, desde que adotados protocolos de segurança e prevenção

à COVID-19, em conformidade com as orientações e diretrizes da Secretaria

Municipal de Saúde e vinculados aos dados epidemiológicos e ocupação dos leitos de

UTI.
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PREZADOS PAIS, RESPONSÁVEIS E ALUNOS,

Com o compromisso de seguir as recomendações dos órgãos competentes, o Colégio Tecnológico elaborou este
manual com o Protocolo Sanitário para o Retorno às Aulas Presenciais, adotando regras de conduta e
procedimentos, que serão realizados de forma tranquila, responsável e segura.

A volta às aulas presenciais na pandemia é um assunto complexo que envolve, como não poderia deixar de ser, a
razão e as emoções de pais que naturalmente querem sempre o melhor e o mais seguro para seus filhos,
protegendo-os e não os expondo a riscos, sob nenhuma hipótese. Por isso, as informações sobre saúde e o diálogo
claro, objetivo, com o intuito de esclarecer e ajudar é sempre o melhor caminho.

A colaboração de todos nesse regresso é essencial; para o planejamento das atividades serão levados em
consideração a saúde física e mental de todos os envolvidos. Os desafios são muitos, e serão vencidos por meio de
ações bem planejadas e executadas, focando na preservação da VIDA.

Este documento foi elaborado por um Comitê Interno do Colégio Tecnológico, composto por Professores e Equipe
Diretiva.

Contudo, sua implementação só será bem-sucedida se houver uma comunicação transparente e objetiva entre
escola-família para o monitoramento e afastamento dos casos suspeitos e/ou confirmados e também na aplicação
efetiva das medidas contínuas de prevenção para que o Colégio Tecnológico Delfim Moreira se torne um ambiente
seguro para a vivência da aprendizagem e relações.

Para que isso aconteça, solicitamos a leitura atenta e a restrita observância aos processos a 
seguir.  

EQUIPE DIRETIVA



IMPLEMENTAÇÃO PARA O RETORNO 

ÀS AULAS
Retomar as atividades presenciais é importante para todos, uma vez que a escola
é um local de convívio e de amizades entre alunos. Esse retorno, no entanto,
precisa ser organizado e executado com segurança e cautela possível.

Elaboração de protocolo para alunos, colaboradores e professores. As principais
ações dos protocolos são: vigilância dos sintomas entre alunos, colaboradores,
professores, prestadores de serviços e visitantes, distanciamento social 1,5m,
ambiente ventilado, uso de máscara, higiene das mãos e desinfecção ambiental.

PREPARAÇÃO PARA A RETOMADA DAS AULAS:

➢ Treinamento de todos os colaboradores sobre procedimentos adotados e
orientações de segurança para as atividades presenciais;

➢ Uso de protocolos de regras de higiene e distanciamento social de acordo com
as definições dos órgãos competentes;

➢ Alinhamento sobre as novas rotinas de utilização dos espaços da escola: salas
de aula, laboratórios, biblioteca, parque, pátio, banheiros....



ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR

Estamos enfrentando uma nova realidade, a limpeza e adequação dos
ambientes escolares se tornam indispensáveis. Dessa forma, algumas
medidas serão adotadas e contamos com a colaboração de todos para se
adequar a este novo momento.

➢ Higienização dos equipamentos antes e após o uso pelos professores e 
funcionários; 

➢ Readequação dos espaços e sinalização das mesas e cadeiras; 

➢ Aquisição de termômetros digitais; 

➢ Aquisição de máscaras para todos os colaboradores; 

➢ Aquisição de EPI`s para os colaboradores dos serviços gerais; 

➢ Instalação de totens de álcool em gel nas entradas da escola; 



➢ Instalação de dispensadores de álcool em gel em locais estratégicos para facilitar a 

higienização das mãos; 

➢ Disponibilidade do kit de higienização para superfícies e equipamentos compartilhados 

nas salas; 

➢ Abertura e permanência das janelas e portas da escola e dos demais ambientes possíveis, 

para a garantia da ventilação adequada;

➢ Aquisição de câmeras nas Salas de Aula, para o novo formato das aulas.

➢ Utilização de máscaras transparentes pelo professor, garantindo a leitura labial e a efetiva 

comunicação aos alunos com deficiência auditiva. 



PRINCIPAIS TÓPICOS A SEREM 

CONSIDERADOS.
➢ Planejamento de retorno gradual;

➢ Higiene pessoal e sanitização dos ambientes;

➢ Reorganização de horários e calendários;

➢ Atenção à saúde física e mental dos funcionários e alunos;

➢ Comunicação frequente com a comunidade escolar; explicando, com

clareza, os critérios adotados no retorno gradual do Colégio e os cuidados

com as questões de segurança sanitária;

➢ Horários escalonados para revezamento: As turmas serão divididas com

horários individualizados para entrada, intervalos e saída;

➢ Termo de Consentimento e Responsabilização pelo Cumprimento dos

Protocolos para Retorno às Aulas Presenciais, para professores,

colaboradores e alunos, através de seus responsáveis.

➢ Avaliação diagnóstica e recuperação da aprendizagem;



NOVAS ROTINAS

➢ Horários Alternados: Para evitar aglomeração na entrada e saída de alunos,

utilizaremos horários alternativos;

➢ Número limitado de estudantes por sala de aula: Considerar a redistribuição dos

alunos, reorganização dos horários e dias de atendimento, aos estudantes e às famílias,

de acordo com os protocolos, além da (re)organização dos espaços físicos para

professores e funcionários do Colégio Tecnológico.

➢ Atendimento aos Pais e Responsáveis: Será realizado preferencialmente, de maneira

remota (telefone, e-mail etc.). Caso não seja possível, deverá ser previamente agendado

o atendimento individualizado, com o uso de máscara.

➢ Restrição ao máximo a entrada de pessoas de fora da comunidade escolar, evitando a

realização de atividades em grupo;

➢ Identificação: Todo material de higiene do aluno deverá estar identificado com nome e

não pode ser compartilhado;

➢ Parque: Permanecerá fechado nos primeiros 15 dias de volta às aulas;



➢ Bebedouros: Serão lacrados os dispositivos de bebedouros que exigem aproximação da
boca para ingestão;

➢ É importante tomar os devidos cuidados para não tocarem a boca da garrafa no bebedouro.
Caso tal fato ocorra, será necessário desinfetar a garrafa antes de enchê-la;

➢ Atividades coletivas: Jogos, gincanas, competições, festas, formaturas, reuniões e
comemorações estão suspensas;

➢ Educação Física:  As aulas serão adaptadas para que as atividades ocorram com 
segurança;

➢ Máscaras:  Os alunos deverão permanecer na escola com um kit de máscaras suficientes 
para duas trocas, respeitando o tempo ideal do uso. As máscaras usadas deverão ser 
guardadas no material do aluno (saquinho higiênico) para que retornem para lavagem, 
desinfecção e ou descarte;

➢ Observação:  É contra indicado o uso das máscaras por crianças menores de dois anos de 
idade, pelo risco de sufocação e em indivíduos que apresentem dificuldades em removê-las;

➢ Mochila: Deverão conter apenas o material do dia. As mochilas deverão ser higienizadas 
em casa com álcool 70%;



➢ Lanche:  Não enviar alimentos que necessitem de refrigeração ou aquecimento. O aluno 

deverá trazer em um recipiente térmico;

➢ Monitoramento:  As turmas serão observadas nos intervalos, mesmo à distância, a fim 

de detectar possíveis sintomas, espirros, tosse, etc.

➢ Brinquedos: A escola utilizará materiais e brinquedos de fácil higienização com álcool

70% ou lavagem com água e sabão. Não será permitido trazer brinquedos de casa;

➢ Fraldas: A troca seguirá seu processo normal, com higienização das crianças, das

mãos das profissionais e uso de luvas, e, bem como da bancada, antes e depois da troca

de fralda, sendo esta descartada diretamente no lixo;

➢ Descarte: Objetos deixados no Colégio Tecnológico sem identificação serão

descartados.



RECADINHOS AOS NOSSOS ALUNOS 

E AOS RESPONSÁVEIS
➢ Fique sempre atento aos sintomas que sugerem o COVID-19: febre

(acima de 37,5°C), tosse, dor de garganta, coriza, nariz entupido,
diarreia, alterações de olfato ou paladar. Se você apresentar qualquer
um desses sintomas, não vá à escola! Procure um serviço médico de
sua confiança e avise à escola;

➢ Verifique sua temperatura antes de sair de casa;

➢ A partir do início dos sintomas, fique em casa por 14 dias. As
atividades escolares estarão sempre disponíveis na Plataforma
Positivo ON e e-mails dos responsáveis. Não deixe de informar à
escola;

➢ Não utilize a mesma máscara por um longo tempo (máximo de 3
horas);

➢ Traga álcool em gel para higienizar as mãos após o uso do transporte
ou tocar em superfícies comuns;

➢ Traga garrafa para água;

➢ Traga seu lanche de casa. Cantina do Colégio Tecnológico estará
fechada por tempo indeterminado.



TODO CUIDADO É POUCO!
➢ Na entrada, verificarão sua temperatura. Se você apresentar

febre, será orientado a procurar um serviço médico de sua

confiança e não será permitida sua entrada na escola;

➢ Respeite as rotinas de revezamento dos horários de entrada

e saída.

➢ É importante manter o distanciamento em todas as ocasiões.

➢ Não mude de carteira após ter escolhido um lugar para

sentar- se na sala de aula.

➢ Não compartilhe objetos como: copos, celular, canetas, lápis,

caderno, etc...

➢ Aguarde o professor em sala de aula para evitar

aglomerações.

O TRÂNSITO NOS ARREDORES DO COLÉGIO SEMPRE FOI 

COMPLICADO. NESSE INÍCIO DO RETORNO PRESENCIAL, 

ESTACIONE SEU VEÍCULO EM LOCAL APROPRIADO E VENHA 

CAMINHANDO COM CALMA E SEGURANÇA PARA DEIXAR SEU FILHO 

NO PORTÃO DO COLÉGIO. 



SOBRE O USO DE MÁSCARAS DE 

PROTEÇÃO FACIAL 
➢ Fica terminantemente proibida a retirada da máscara de proteção

facial, exceto para: beber água, consumir alimentos e/ou no
momento da troca de máscaras;

➢ Após o consumo de bebidas ou alimentos, as mãos deverão ser
higienizadas antes da manipulação da máscara;

➢ Fica proibido o descarte de máscaras em lixos comuns;

➢ Fica proibido o descaso com as máscaras utilizadas, deixando-as
sobre as carteiras ou embaixo das mesmas;

➢ Ao tocar qualquer superfície, as mãos deverão ser higienizadas
com água e sabão ou, na impossibilidade de utilizá-los, é
indispensável a limpeza das mesmas com álcool em gel 70%.



AO TÉRMINO DO TURNO 

➢ Enquanto aguardam pelo momento da saída, todos os alunos deverão higienizar as suas 

mãos nas carteiras e organizar o seu espaço individual, deixando-o adequadamente 

preparado para a limpeza geral entre turnos;

➢ Não poderá haver aglomeração no portão, logo, os alunos aguardarão no pátio, nos 

lugares sinalizados, respeitando o distanciamento;

➢ Alunos desacompanhados e que tenham autorização para saída serão proibidos de 

permanecerem nas proximidades da escola e também no seu pátio.

Desejamos que o processo de imunização seja muito eficiente e que em breve 

possamos receber nossos alunos em sua totalidade e presencialmente. 
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