AÇÕES PREVENTIVAS
E PROTOCOLO DE RETORNO
ÀS AULAS PRESENCIAIS

www.colegioapoio.com.br

3379-0191

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E AÇÕES PREVENTIVAS, DESDE 2020

Aulas com a tecnologia googlemeet e espelhamento de tela (oferece ao aluno a sensação de aula
presencial).
À ENTRADA DO APOIO: aparelho chinês de medição automática de temperatura e
reconhecimento facial, além de aparelhos fixos com sensor térmico e idêntica finalidade (ver
fotos).
Produtos-anticovid da Rhodia: jaleco e máscaras, poltronas e sofás (com revestimento
antiviral), além de óculos de proteção.
Bebedouro automático: funciona por aproximação do copo do aluno ou garrafa adequada ( ver
foto).
Nos corredores e áreas disponíveis, totens de álcool-gel e bebedouros triplos, com acionamento
por pedal (ver fotos).
Desinfecção diária e contínua da escola, com aparelho aspersor e uso
de hipoclorito, nas áreas internas e passeios externos.
Uso contínuo de LISOFORM (indicativo de matar 99,9% dos vírus).
É um composto de hipoclorito (componente ativo: 45%): cloreto de
benzilalquildimetil amônio; cloreto de didecildimetil amônio.
Permanente assistência socioemocional
da Coordenação
pedagógica, dos professores regentes e da psicóloga e
psicopedagoga ROSANA BERNARDES DE PINHO, com 30 anos
de experiência, em colégios tradicionais.
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ACESSO DOS ALUNOS AO COLÉGIO E ÀS AULAS

AULAS PRESENCIAIS EM DIAS ALTERNADOS (aulas híbridas):
o acesso máximo permitido é de 50% de cada turma, com
redistribuição em ordem alfabética e em todas as séries, a cargo da
COORDENAÇÃO.
Irmãos, parentes e amigos (caso de transporte escolar), em séries
diferentes, a distribuição será concluída pela respectiva
COORDENAÇÃO.
Considerando que as salas de aula são espaçosas, dobramos a
exigência do PROTOCOLO: a separação das carteiras escolares será
de até 2m por aluno, quando a recomendação básica é de apenas 1m a
1,5 metro quadrado.
Entre as fileiras, nas salas de aula, haverá um adesivo de PROIBIDO,
informando onde o ALUNO não poderá sentar.
Haverá SETAS INDICATIVAS, coladas no chão, orientando o
TRÂNSITO (passagem e movimentação) nas áreas internas do
colégio, inclusive escadas, salas de aula e banheiros.
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DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS E SÉRIES, POR MODALIDADE DE ENSINO

Em todas as turmas e séries, as aulas presenciais e as remotas serão ministradas, simultaneamente, pelos respectivos professores e transmitidas de um
PÚLPITO ESPECIAL (tribuna), de forma presencial, com extensão e alcance “online” (Google meet);
CANTINA FECHADA E PROIBIÇÃO DO COMPARTILHAMENTO DE LANCHES: Os lanches que os alunos trouxerem de casa não poderão ser
compartilhados;
Entre uma aula e outra, os alunos aguardarão, em suas carteiras a entrada e movimentação dos professores;
A máscara deverá ser trocada no INTERVALO, mas a saída para o recreio obedecerá à orientação de cada professor;
As aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA, MÚSICA e ARTES continuarão de forma remota, além de intervenções presenciais com os alunos que estiverem na sala de aula;
Haverá controle de acesso aos BANHEIROS (sanitários) para evitar aglomeração e é indispensável o uso de MÁSCARA;
Ao chegar ao Colégio Apoio (apenas pelo portão principal, à frente da escola), os alunos serão imediatamente direcionados para a respectiva sala de aula e
carteira pré-determinada.

AVALIAÇÕES: PROCESSO E PROCEDIMENTOS
Por segurança e aplicação simultânea, as AVALIAÇÕES continuarão “online”, enquanto o poder público permitir.
FUNDAMENTAL I: avaliações sempre às sextas-feiras conforme calendário a ser distribuído.
FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO: avaliações exclusivamente aos sábados (de 8h até 12h30, conforme calendário anterior).
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HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS
E SUPERFÍCIES PLANAS (áreas de granito e mesas)

Os BANCOS das áreas livres serão desinfectados continuamente, com
hipoclorito diluído e álcool etílico hidratado a 70°;
As TORNEIRAS e PIAS dos banheiros serão higienizadas antes e depois de
cada intervalo;
Evitar encostar ou tocar com as mãos em qualquer superfície, inclusive os
bancos e mesas disponíveis;
Recomenda-se que cada aluno leve lenço descartável (ou guardanapo) para
fazer a higienização adequada das mãos, antes de tocar em quaisquer
superfícies como corrimãos, maçanetas, etc.;
Não encostar nem tocar em grades de metal ou similares. (ver texto
FIOCRUZ).
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CUIDADOS BÁSICOS E ORIENTAÇÕES ESSENCIAIS
 Alunos, famílias, professores e colaboradores observarão o cumprimento de medidas sanitárias preventivas, evitando contaminação;
 Treinamento contínuo sobre o uso adequado de máscaras, protetor facial e óculos especiais;
 Rotina: obedecer a sinalizações visuais e manter o distanciamento de 1,5 a 2 m, de forma habitual, conforme placas de sinalização;
 Recomendação: manter o cabelo preso (de preferência) e evitar o uso de acessórios dispensáveis: colares, anéis, relógios, etc.;
 Usar os equipamentos de segurança: sensor térmico de parede, sensor térmico com reconhecimento facial, álcool-gel com
acionamento por pedal, bebedouros automáticos ou acionados por pedal;
 “dispensers”, com álcool-gel a 70º estarão distribuídos em pontos estratégicos do Colégio Apoio, para uso sempre que necessário;
 Pessoas com temperatura acima de (37,5º) serão automaticamente identificadas pelos vários sensores de temperatura e medidas de
urgência deverão ser indicadas.

ENTRADA E SAÍDA DE ALUNOS, PROFESSORES E COLABORADORES
 Acesso exclusivo pela frente do Colégio Apoio, com duas entradas isoladas: a) acesso pela rampa: do G5 ao 5.º ano (fundamental
i); b) acesso pelo portão principal: do 6.º ao 3.º ano do Ensino Médio;
 Aulas híbridas: diariamente - conforme aviso – apenas metade de cada turma terá aulas presenciais, conforme listagem alfabética a
ser previamente enviadas a familiares e alunos (dúvidas? Consultar a Coordenação);
 Cada aluno deverá levar um saquinho com duas ou três máscaras de proteção, para cobrir nariz e boca;
 No INTERVALO DE RECREIO, trocar a máscara e guardar no saquinho a que já foi utilizada;
 Levar COPO ou GARRAFINHA para reabastecer no BEBEDOURO AUTOMÁTICO, sem tocar nas superfícies;
 Trazer MERENDA de casa, para consumo no RECREIO (na própria sala de aula), preservada a distância mínima de 2m² entre
colegas;
 As portas e janelas das salas de aula permanecerão abertas, com o ar-condicionado desligado;
 Requisitar livros da BIBLIOTECA na Coordenação, apenas quando absolutamente indispensável;
 ACESSO AO APOIO (confirmando): exclusivamente pelo PORTÃO PRINCIPAL, em sistema de RODÍZIO DIÁRIO:
 ACESSO DOS ALUNOS: do G5 ao FUNDAMENTAL I, USAR A RAMPA AO LADO DO PORTÃO PRINCIPAL;
Colégio Apoio, agora com ENERGIA SOLAR.
O FUTURO AGRADECE.

 ACESSO DOS ALUNOS: FUNDAMENTAL II e ENSINO MÉDIO, USAR O PORTÃO PRINCIPAL.
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RELEMBRANDO: CUIDADOS PREVENTIVOS, EXTENSIVOS A ALUNOS E PROFESSORES

 Usar máscara obrigatoriamente e respeitar a distância mínima de 2m²;
 Não cumprimentar com aperto de mãos, beijos e abraços;
 Cobrir nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos, ao tossir e espirrar;
 Lavar frequentemente as mãos e higienizá-las com álcool-gel;
 Cada um levará o próprio lanche (comida e bebida), a ser consumido na própria sala de aula, respeitada a
distância mínima de 2m²;
 De preferência, consumir lanches e bebidas durante o intervalo principal;
 Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, nem materiais didáticos, brinquedos ou jogos;
 Não compartilhar celulares, assim como evitar seu uso e cuidar de higienizar frequentemente os aparelhos.

ORIENTAÇÃO FINAL A ALUNOS E PROFESSORES (síntese):

Ao chegar ao Colégio Apoio, higienizar as mãos e os objetos de uso individual, com álcool-gel ou similar;
Recomenda-se que cada aluno leve lenço descartável (ou guardanapo) para fazer a higienização adequada das mãos,
antes de tocar em quaisquer superfícies como corrimãos, maçanetas, etc. (ver, na página seguinte, pesquisa FIOCRUZ);
Priorizar o fluxo de documentos eletrônicos: a Natureza agradece e evita eventual contaminação;
Higienizar, diariamente e de modo contínuo, equipamentos eletrônicos: monitores, teclados, mouses, telefones, etc.;
Este PROTOCOLO tem validade continuada, mas sujeito a modificações e complementações pertinentes.
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MENSAGEM ESSENCIAL

AGRADECIMENTO

PERMANENTE

A DEUS. ÀS FAMÍLIAS,

PROFESSORES

E COLABORADORES DO COLÉGIO APOIO: permanece a GRATIDÃO e o
RECONHECIMENTO, porque estamos sobrevivendo à atual pandemia (COVID-19), sem
registros graves nas dependências da escola, graças à providência divina e aos cuidados
preventivos aqui indicados. Ver, ao lado, pesquisa da Fiocruz.

Fonte: Revista Vilas Magazine,
edição de maio/2021, p.59.

.
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