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Metodologia e Elaboração
do Protocolo de Biossegurança

Desde o início da pandemia da COVID-19, em meados do mês de março de
2020, o Colégio Modelo vem, junto com seus colaboradores, estudando as Resoluções
e os Protocolos expedidos pela SESA e demais órgãos superiores. Também buscou
consultar diversos especialistas, de forma a se adequar a Instituição ao combate da
pandemia, proporcionando um ambiente seguro para toda a comunidade escolar
(alunos, pais de alunos e/ou responsáveis, professores e demais colaboradores).
O Comitê de Biossegurança de retorno às aulas, será composto por
colaboradores de diversos setores da instituição e pais e/ou responsáveis de alunos.
São membros do Comitê:
- Fabrizzio F. Ribas – Gestor Administrativo, membro da brigada de incêndio.
- Flaviana Rigolin – Gestora Pedagógica, membro da brigada de incêndio.
- Fabio Rocha – Coordenador Ensino Fundamental – Anos Finais/ Ensino Médio, membro da CIPA.
- Juliana Signori – Coordenadora Educação Infantil, membro da brigada de incêndio.
- Aleksandra Soares de Souza – Auxiliar de Coordenação/Orientação Pedagógica, membro da
CIPA.
- Karolina de Lima Marques – Setor Administrativo/RH.
- Marcus Eduardo Gerber – Setor Financeiro/Setor Jurídico.
- Siméia Rodrigues Monteiro – Setor Inspetoria de Alunos.
- Marcio Krussewski – Setor Jurídico.
- Ariadne Caroline C. Block – Setor Marketing e Comunicação, membro da brigada de incêndio.
- Fernanda Monticelli – Nutricionista.
- Izabel Taraska Carvalho – Mãe de aluno, Enfermeira (COREN/PR – 101953), Técnica em
Vigilância Sanitária, Especialista em Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar.
- Fabiana de Cássia Bernieri – Mãe de aluno, Médica Pediatra (CRM/PR – 25870).

2 Instruções para o Retorno às Aulas
Durante todo o segundo semestre do ano de 2020, analisamos e planejamos como
proceder ao possível retorno seguro de nossos alunos e colaboradores de maneira
presencial à Instituição. Além do envio de informativos e reuniões on-line com a
comunidade escolar, foi produzido um vídeo (tutorial) explicativo, para facilitar o
entendimento de todas as medidas adotadas, tanto no âmbito pedagógico, quanto
estrutural, bem como nos cuidados de prevenção, para que o regresso acontecesse
de maneira responsável, segura e acolhedora. Esse vídeo foi enviado aos alunos, pais
e/ou responsáveis e colaboradores, por meio do ClassApp (aplicativo de comunicação
entre Instituição e comunidade escolar), bem como foidivulgado amplamente nas
contas de redes sociais do Colégio (Facebook e Instagram).
Foram apresentadas as seguintes informações:
- Regresso de toda a equipe de colaboradores, visando o retorno às aulas;
- Horários de entrada e saída dos alunos, início e término das aulas;
- Restrição ao uso das carteirinhas estudantis e uso das catracas;
- Instruções para os recreios e intervalos dos alunos;
- Procedimento de compra de lanches na cantina;
- Ensino híbrido;
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- Investimentos para as aulas híbridas;
- Escalonamento para o rodízio de alunos dentro da Instituição;
- Funcionamento das aulas para alunos do Período Integral;
- Reuniões Pedagógicas com pais de alunos (on-line);
- Instruções de uso do Material Didático e retorno dos estudos;
- Medidas preventivas e regras para convívio dentro da Instituição.

3 Instruções para Higiene Pessoal
Uso de Máscaras:
- O uso de máscaras é obrigatório, em todos os ambientes da Instituição, para todas
as pessoas (alunos, pais e/ou responsáveis, colaboradores e prestadores de serviços).
Também solicitamos que as máscaras sejam utilizadas no trajeto para a Instituição,
seja no transporte coletivo ou individual, em lugares públicos e de convívio social,
como previsto em lei.
- As trocas de máscaras deverão ocorrer a cada 2 horas, que serão indicadas por
sinal sonoro ou através de um colaborador. Os alunos deverão trazer sacos para
descartar as máscaras sujas, separadas das máscaras limpas. As máscaras também
deverão ser trocadas em caso de estarem molhadas ou sujas.
- O uso de protetor facial (FaceShield) é opcional para alunos e colaboradores que
queiram aumentar a proteção, mas lembramos que o uso de protetor facial não
substitui o uso obrigatório das máscaras.
Consumo de Água:
- Nossos alunos e todos os colaboradores deverão trazer suas próprias garrafas de
água. Elas poderão ser reabastecidas nos bebedouros da Instituição.
- Foram retiradas as torneiras de consumo imediato de todos os bebedouros,
mantendo apenas as torneiras de pressão, para abastecimento de copos ou garrafas
de água, solicitamos que evitem encostar as bordas de copos e/ou garrafas no bico
das torneiras de abastecimento.
- Os bebedouros passam por higienização constante, diversas vezes ao dia, sendo
cada higienização sinalizada devidamente em um Check list de limpeza e
manutenção e verificada pelos colaboradores responsáveis do setor.
Uso de Banheiros:
- O uso dos banheiros ficará restrito a 3 pessoas por vez. Caso a capacidade seja
atingida, solicitamos ao aluno que aguarde nas áreas demarcadas nos pátios,
próximas aos banheiros.
- Os banheiros também passam por higienização constante, a cada duas horas. Para
isso, disponibilizamos um Check list de limpeza e manutenção na entrada de cada
banheiro, devidamente preenchido e verificado pelos responsáveis pelo setor.
Higienização das mãos:
- A higienização das mãos deve ocorrer periodicamente através do uso de água e
sabão ou de álcool em gel 70%, sendo responsabilidade de todos os colaboradores o
estímulo desta prática.
- Sugerimos a nossos alunos e colaboradores que tragam um frasco de álcool em gel
70%, para uso individual.
- Solicitamos a todos seguir a etiqueta sanitária de higienização das mãos sempre
que: tossir e/ou espirrar, utilizar banheiros, pegar em maçanetas e/ou corrimãos,
manusear alimentos, manusear lixo, manusear objetos compartilhados, bem como
antes e após a colocação das máscaras.
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- O Colégio Modelo disponibilizou dispensers de álcool em gel 70% em todos os ambientes
escolares, além de dispensers de papel toalha dentro dos ambientes de aprendizagem.
Foram também disponibilizados totens de álcool em gel 70% em todas as portarias e áreas
de grande movimentação de pessoas.
- Instalamos pias com torneiras, junto com dispensers de sabão, papel toalha e álcool em
gel 70% na portaria 1 (Rua Eng. Benedito Mário da Silva) e após as catracas de acesso do
estacionamento (em frente ao laboratório de Ciências).
- Fica sob responsabilidade dos pais e ou responsáveis retirar os filhos do carro e fazer a
devida higienização em casa da lancheira e mochila.
Higiene Respiratória:
- Os alunos e colaboradores serão orientados para que sigam o protocolo de etiqueta
respiratória à tosse, ao espirro e à higiene respiratória, sempre que necessário –
cobrir a boca e o nariz com o braço (cotovelo) e ou usar lenços descartáveis,
descartá-los imediatamente em local adequado, higienizando as mãos com água e
sabão ou álcool em gel logo em seguida.
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs):
- Além do uso obrigatório das máscaras, disponibilizamos os EPIs exigidos por lei para
nossos colaboradores. Para o setor de zeladoria, também realizamos treinamentos
para a utilização de EPIs específicos corretamente, como para a limpeza e
higienização dos ambientes.
EPIs Reutilizáveis:
- Cada colaborador ficará responsável pela desinfecção de seus EPIs, como também
das trocas periódicas de suas máscaras.
Uso das Carteirinhas Estudantis e Ponto Eletrônico:
- As carteirinhas de acesso às catracas da Instituição não serão utilizadas no período
da pandemia da COVID-19. Todos os alunos e colaboradores terão acesso liberado
pelas catracas ou pelo portão de acessibilidade ao lado das catracas.
- Só serão confeccionadas as carteirinhas para os alunos que possuam autorização
para saírem das dependências do Colégio sem a presença de um responsável
(apenas nos horários definidos pela instituição). Essa carteirinha deverá ser
apresentada para o colaborador que estiver realizando o controle da saída dos
alunos.
- O Ponto Eletrônico (digital) estará suspenso também durante a pandemia da
COVID-19. O colaborador deverá, por hora, usar seu crachá da seguinte maneira:
aproximá-lo do equipamento de registro do ponto eletrônico, tanto na entrada,
quanto na saída da Instituição, conforme orientação do RH.
Uniformes Escolares:
- Orientamos que os uniformes escolares devem ser trocados e lavados diariamente.
Materiais de uso Pessoal:
- O material de uso pessoal deverá ser higienizado diariamente, antes e após o seu
uso, sendo de responsabilidade das famílias e/ou dos alunos.
- Solicitamos a todos os educandos que não compartilhem objetos de uso pessoal,
tais como: canetas e similares, copos, garrafas de água, talheres, pratos, celular e
maquiagens.
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Cuidados, Higiene e Limpeza dos
Ambientes da Instituição

Cuidados nos Ambientes da Instituição:
Todos os ambientes e setores foram adequados para seguirmos as normas de
segurança estabelecidas pela SESA. As medidas tomadas foram as seguintes:

Ampliação da quantidade de dispensers de álcool
em gel 70% em todas as áreas da Instituição.

Instalação de dispensers de álcool em
gel 70% e dispensers de papel toalha em
todos os ambientes de aprendizagem.

Totens de álcool em gel 70% espalhados
pelos pátios, atendendo áreas de maior
circulação de pessoas.

Instalação de uma pia, com dispensers de
sabão, papel toalha e álcool em gel 70% na
portaria 1 (Rua Eng. Benedito Mário da Silva).
Instalação de uma pia, com dispensers de sabão,
papel toalha e álcool em gel 70% após as catracas
de acesso de nosso estacionamento (em frente ao
laboratório de Ciências).
Instalação de uma pia, com dispensers de
sabão, papel toalha e álcool em gel 70% no
acesso em frente da cantina.

Check Lists de limpeza e manutenção
em todos os ambientes de aprendizagem,
banheiros, setores do Colégio e demais locais
frequentados por toda a comunidade escolar.
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Checagem da temperatura corporal de pessoas
nas duas portarias.
Checagem da temperatura corporal no setor
das catracas, ao lado do laboratório de Ciências.

Áreas de circulação demarcadas nas
escadas com sinalizações no chão para
facilitar o fluxo de pessoas.

Alguns horários de entrada e saída de alunos
foram escalonados para diminuir a circulação
e aglomeração de pessoas (inclusive dos
responsáveis pelos alunos).

Higiene e Limpeza dos Ambientes da Instituição:
- Limpeza e higienização de todos os ambientes de aprendizagem e espaços
frequentados por nossos alunos e professores logo após o término de cada turno,
seguindo todas as recomendações de segurança.
- Limpeza e higienização diária de todos os setores, frequentados por colaboradores,
alunos e pais e/ou responsáveis.
- Implantação de paredes acrílicas em ambientes de atendimento, em que pessoas
necessitam de maior proximidade (exemplo: secretaria, recepção,
administrativo/financeiro) e nas mesas de interação em determinados espaços de
aprendizagem.
- Todos os ambientes de aprendizagem deverão permanecer com as portas e janelas
abertas para que possam facilitar o fluxo de ar.
- Os ambientes que não possuem ventilação cruzada estão equipados com um sistema
que faz a troca de ar constantemente, ou seja, esse equipamento renova o ar jogando o
ar externo para dentro do ambiente e sugando o ar interno para fora do ambiente.
- Todos os nossos aparelhos de ar-condicionado são higienizados periodicamente, junto
com laudos emitidos pela empresa responsável, conforme as normas da Vigilância
Sanitária.
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5 Espaços de Uso Comunitário
Nos espaços de uso comunitário, adotamos as medidas necessárias para
mantermos os ambientes o mais seguro possível, a saber:
- Rígida limpeza e desinfecção, sinalizados com cartazes educativos e instrutivos para
que todos possam usar esses locais com segurança;
- Mesas e bancos do refeitório frequentados pelos alunos foram demarcados,
seguindo as medidas de segurança do distanciamento social.
- No refeitório dos colaboradores, também seguimos os mesmos procedimentos, além
de disponibilizarmos luvas descartáveis para serem usadas quando o colaborador
precisar manusear alimentos.
- A sala dos professores foi limitada para ser frequentada somente por três pessoas
ao mesmo tempo, sendo designada somente para o professor arquivar seu material
em armários individuais.
- Bancos no pátio interno e externo foram sinalizados, para que seja respeitado o
distanciamento entre as pessoas.
- Nos corredores, próximo às portas das salas de aula, o piso foi demarcado para que
seja respeitado o distanciamento social.
- Também sinalizamos uma área do pátio interno do Colégio, onde os alunos poderão
aguardar seus pais e/ou responsáveis, respeitando o distanciamento social.
- Em determinadas salas, as que apresentam mesas coletivas, foram instaladas
paredes de acrílico, com intuito de separar e demarcar os espaços de uso.

6 Distanciamento Social
A orientação, supervisão e informação sobre o distanciamento social ocorrem e
estão disponíveis em todos os ambientes do Colégio. Pátio interno e locais onde
possam ocorrer aglomerações, foram demarcados, assim como os ambientes de
aprendizagem, por meio de fitas e adesivos no chão, respeitando o distanciamento de
1,5m, conforme as instruções do protocolo de retorno às aulas.
Os alunos são orientados diariamente para manter o distanciamento seguro
entre eles, assim como todos os colaboradores.
Não serão formadas filas na entrada e início das aulas. Ao chegarem no Colégio,
os alunos são orientados a se dirigir diretamente para as suas respectivas salas e
deverão aguardar o início da aula em seu respectivo lugar.

7 Alimentação Escolar
Lanche:
- Os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais deverão
lanchar dentro da sala de aula, respectivamente em suas carteiras escolares.
- Aos alunos de Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio, está autorizado que
o lanche seja feito em sala de aula ou nos pátios (interno e externo), desde que seja
respeitado o distanciamento social entre eles e colaboradores.
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Almoço para alunos do Contraturno:
- O almoço para os alunos do contraturno será realizado em período escalonado,
respeitando o distanciamento social.
- Não será oferecido almoço em sistema de buffet, em que nossos alunos tinham
autonomia de pegar seu próprio almoço. O almoço será servido pelas colaboradoras
da cozinha, acompanhando a escolha individual de cada aluno, sendo
supervisionadas pela nutricionista da Instituição.
- Todos os alunos deverão higienizar suas mãos na entrada e na saída do refeitório.
Está disponibilizada uma pia em frente à porta do refeitório, equipada com dispensers
de sabão, papel toalha e álcool em gel 70%.
- O uso de máscara é obrigatório dentro do refeitório, sendo permitido a sua retirada
somente no momento da refeição. Após a refeição, a máscara deverá ser
imediatamente recolocada.
Cantina:
- A cantina funcionará normalmente nos horários de aula.
- Demarcamos o piso, para que os alunos que formarem fila para a compra e/ou
retirada dos lanches respeitem o distanciamento social.
- Não será permitido aos alunos que se alimentem neste ambiente.
- Está disponível álcool em gel 70% para uso dos alunos e dos colaboradores da
cantina.
- Para os alunos do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, o lanche será servido em sala
de aula, sendo entregue para os alunos através de um colaborador da cantina.
- Sugerimos aos alunos do Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio que
realizem a compra de seu lanche no horário da entrada, retirando no horário do
intervalo. Assim, diminuímos a aglomeração no ambiente interno da cantina.
Refeitório para Colaboradores:
- O refeitório para os colaboradores do Colégio deverá ser utilizado conforme os
horários de intervalo de cada funcionário ou nos horários de almoço, zelando o
distanciamento social e o escalonamento previamente organizado.
- Em relação ao armazenamento, o colaborador deverá entregar a sua refeição em
potes com tampa para a colaboradora responsável da cozinha, no refeitório dos
alunos. Ela identificará e higienizará esse pote, além de acomodá-lo sob refrigeração.
- A retirada do pote que estava armazenado em uma geladeira será feita pela
mesma colaboradora que o armazenou e ela o deverá entregar imediatamente ao
colaborador solicitante, que se dirigirá ao refeitório dos funcionários, fazer toda a
higienização de suas mãos e utilizar os fornos de micro-ondas que estão disponíveis
na bancada.
- Após a refeição, o colaborador deverá descartar os restos alimentares e
embalagens (no caso das descartáveis) nos lixos apropriados, localizados na cozinha
do refeitório e devidamente indicados, realizar a lavagem de sua louça na pia da
cozinha, secando-a com papel toalha.
- No refeitório dos funcionários está disponível pia para a lavagem das mãos,
equipadas com dispensers de sabão, álcool em gel 70% e papel toalha.
- Todas as mesas também possuem álcool em gel 70% para a higienização das mãos.
- Para o lanche do intervalo estarão disponíveis luvas descartáveis para o manuseio
dos alimentos e bebidas. Os alimentos disponíveis são para consumo individual e
imediato, sendo que suas embalagens, como copos plásticos etc., deverão ser
descartados em uma lixeira apropriada para tal fim, disponível no local.
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8 Comunicação Interna e Externa
Toda a comunicação interna e externa é produzida pela equipe de Marketing,
a partir das decisões, orientações e ações da Gestão Pedagógica e Administrativa.
Costuma ser apresentada a comunidade escolar através de informativos pelo
ClassApp, cartazes expostos pelos ambientes do Colégio, divulgação de vídeos,
publicações nas redes sociais e outros.

9 Monitoramento das Condições de Saúde
- O monitoramento de qualquer pessoa que entre nas dependências do Colégio
Modelo ocorrerá primeiramente nas portarias. Os porteiros e/ou inspetores estão
instruídos para aferir a temperatura corporal de todos que adentram no Colégio.
- Quem apresentar temperatura superior a 37,1ººC não poderá entrar nas
dependências da Instituição, conforme prescrevem todos os documentos que
recebemos de órgãos superiores. Sugerimos aguardar por 15 minutos, para que
possamos novamente aferir a temperatura corporal, para então tirarmos uma
contraprova.
- Solicitamos às famílias que seja realizada a aferição da temperatura corporal antes
do aluno de sair de casa.
- Durante a permanência de alunos e/ou colaboradores nas dependências do Colégio,
caso alguém apresente sintomas da COVID-19 ou febre acima de 37,5ººC,
disponibilizaremos uma sala de isolamento, onde essa pessoa deverá permanecer
aguardando a chegada de um responsável para encaminhá-la ao serviço de saúde
mais próximo.
- Para o colaborador que apresentar suspeita da COVID-19, solicitamos que entre em
contato com o RH da Instituição, para que ocorra a instrução de como proceder nesta
situação.
- Todos os pais e/ou responsáveis deverão assinar o Termo de Compromisso com as
Medidas de Segurança Referentes ao Retorno das Aulas Presenciais, conforme
Protocolo da Prefeitura Municipal de Curitiba e Secretaria Municipal da Saúde.
- Solicitamos aos pais e/ou responsáveis que mantenham atualizado o Calendário de
Vacinação de seus filhos, em especial contra influenza e sarampo. Também
solicitamos que mantenham a Instituição atualizada do calendário vacinal do aluno.
Essa medida é necessária caso haja uma solicitação de verificação dos órgãos
competentes da área da Saúde.
- Em caso de suspeita e/ou confirmação da COVID-19, entre alunos, professores e
colaboradores, a Instituição deverá comunicar o Serviço de Vigilância Epidemiológica
do Distrito Cajuru, por e-mail ou através do telefone (41 3221-2343).
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Condutas de afastamento diante
10 a pandemia de COVID-19
Colaboradores e Professores da Instituição:
- Situação 1 – Colaboradores confirmados de COVID-19:
• Sintomáticos: Isolamento domiciliar do colaborador e de todos que residem junto a
ele por 10 dias, a contar da data de início dos sintomas do primeiro caso no domicílio
e retornar ao trabalho desde que esteja 3 dias sem sintomas.
• Assintomáticos: Isolamento domiciliar do colaborador e de todos que residem junto
por 10 dias a contar da data do resultado de exame do primeiro caso no domicílio.
- Situação 2 – Colaboradores suspeitos de COVID-19 (indivíduos com sinais/sintomas
gripais):
• Procurar consulta médica presencial ou por teleatendimento, e realizar o teste de
RT-PCR preferencialmente a partir do 3º dia do início dos sintomas.
• Permanecer em casa até o resultado do exame
Se positivo permanecer em isolamento domiciliar até o 10º dia a contar da data do
início dos sintomas.
Se negativo retornar ao trabalho desde que não apresente sintomas nas últimas 24
horas.
- Situação 3 – Colaboradores com contato domiciliar de casos suspeitos ou
confirmados:
• Isolamento domiciliar mesmo que assintomático por 10 dias a contar da data do
início dos sintomas do primeiro caso do domicílio.
Caso o contato domiciliar apresente resultado negativo, o colaborador deverá
retornar imediatamente ao trabalho.
• Se apresentar sintomas seguir a situação 2.
• Se permanecer assintomático o colaborador deverá trabalhar em home office.
Entende-se como contato domiciliar:
Pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes
da mesma casa.

11 Atividades Esportivas
- As aulas de ballet e judô serão ofertadas respeitando o distanciamento social, sendo
atividades individualizadas e sem contato físico entre os alunos e os professores.
- As aulas de Educação Física ocorrerão no modelo híbrido. Para os alunos que
estiverem em aula presencial as atividades físicas deverão ocorrer em ambiente
amplo e arejado, com o uso de máscara o tempo todo, sem contato físico e com
distanciamento.
- As escolinhas de esportes (futsal e ginástica rítmica) ocorrerão de forma
escalonada, respeitando o distanciamento social, fazendo o devido uso de máscara
durante todo o tempo das atividades.
- Tais medidas para as atividades esportivas serão reavaliadas de acordo com a
flexibilização proposta pelas autoridades e pelas resoluções da SESA.
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12 Passeios Externos e Aulas de Campo
Tanto os passeios como as aulas de campo ficam suspensos durante o período
da pandemia da COVID-19. Somente será permitido o retorno dessas atividades,
quando houver flexibilização proposta pelas autoridades e pelas resoluções da SESA.

13 Transporte Escolar
O transporte escolar é contratado diretamente entre pais e/ou responsáveis e
transportador escolar. Pedimos a todos que utilizam esse meio de transporte que
fiscalizem e orientem os transportadores.
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Saúde Física e Emocional

Estamos acompanhando toda a nossa comunidade escolar desde o início da
pandemia da COVID-19, oferecendo apoio para que principalmente alunos e
professores tenham condições psicológicas e emocionais para desenvolverem o
processo de ensino e aprendizagem com qualidade.
Disponibilizamos vários tutoriais instruindo nossos alunos, famílias, pais e/ou
responsáveis e colaboradores de como utilizar as diversas ferramentas para as aulas
on-line, vídeos de como proceder dentro da Instituição, além de canais diretos, com o
uso do ClassApp, e-mails, aplicativo de conversa e telefones. Nossos colaboradores
dos setores de secretaria, coordenações pedagógicas, administrativo/financeiro e RH,
estão instruídos a prestarem quaisquer esclarecimentos e tirar as dúvidas que, por
ventura venham a surgir.
Nossa equipe pedagógica obteve formação sobre as medidas de prevenção com
profissional da área da saúde, de forma a se preparar para o retorno seguro das
aulas.
Também trabalhamos com a equipe pedagógica sobre como equilibrar as
competências socioemocionais dos alunos no retorno às aulas presenciais. Foram
criadas estratégias pedagógicas com objetivo de olhar para o aluno de maneira
integral e ir além do conteúdo, respeitando suas vivências e experiências deste tempo
de pandemia.
As questões socioemocionais, presentes na BNCC como competências gerais,
são uma das colunas da Base, por isso, devem ser contempladas ao longo de todo o
ano letivo e não só num momento mais sensível como o cenário em que vivemos
devido à pandemia. Dessa forma, os alunos do Ensino Fundamental fazem parte do
projeto “Aprender a Ser”: programa de educação emocional dirigido a alunos e
professores. Nele, os alunos são convidados a serem protagonistas de um trabalho
integral sobre a experiência emocional, pois acreditamos que aprender a identificar
emoções, sentimentos, ânimos, atitudes e valores em nós e nos outros é uma peça
fundamental para a promoção do bem-estar, do autocontrole, da sociabilidade e da
inteligência emocional. Este projeto é trabalhado pelos professores regentes e pelo
professor de Filosofia.
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A partir da suspensão das aulas presenciais, criamos estratégias para dar
continuidade aos processos de ensino e aprendizagem, todas elaboradas respeitando
as características de cada faixa etária e com a utilização de plataformas digitais, com
acompanhamento ao aluno e à família por parte da equipe de coordenação
educacional.
Nossas atividades referentes ao ano letivo de 2021, foram iniciadas em 08 de
fevereiro com o modelo de Ensino Híbrido, que além de facilitar o atendimento aos
nossos alunos, por parte das ferramentas tecnológicas e pela internet, é uma das
grandes tendências de metodologias do século 21, ou seja, uma fusão entre as duas
formas de aprender: o presencial e o on-line, podendo ter, em cada uma delas,
propostas diferentes aos alunos, mas que se completam no processo educacional.
Durante o primeiro mês de aula, trabalhamos com a revisão das principais
habilidades referentes a série anterior, a fim de realizarmos uma avaliação
diagnóstica para mapearmos as possíveis lacunas pedagógicas e traçarmos apoio
pedagógico necessário para os alunos. A partir do segundo mês de aula as estratégias
de aprendizagens serão aplicadas com os novos conteúdos, baseados no material
didático da UNOi e no uso da sua plataforma educacional.
Devido ao número de alunos matriculados por turmas, não foi possível
concentrá-los diariamente em nossas salas de aulas, sendo necessário respeitar o
distanciamento, conforme orientações da RESOLUÇÃO SESA N° 0098/2021. Desta
forma, dividimos cada turma em dois grupos: enquanto um grupo estiver de maneira
presencial em sala de aula, o outro grupo, simultaneamente (ao vivo), estará
assistindo e participando da mesma aula através da mesma plataforma que usamos
no ano letivo de 2020 (Plataforma Educacional Unoi e Google Meet). O aluno que por
qualquer motivo não puder comparecer à aula presencial, poderá assistir à aula
on-line;
O Colégio investiu em ferramentas tecnológicas, como microfones antirruído,
câmeras e notebooks, equipando todas as salas de aula, igualmente, para que a
experiência da aula, seja de maneira virtual, mais próxima da presencial, fazendo
com que todos os alunos participem e acompanhem a mesma proposta pedagógica.
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Conclusão

Mediante a essa situação atípica que estamos passando, devido a pandemia da
COVID-19, não medimos esforços para garantir a segurança de alunos, professores e
colaboradores da nossa Instituição, mantendo nossa qualidade de ensino,
atendimento e acolhimento à comunidade escolar.
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Material Gráfico produzido

Posteres e Banners com orientações:
REGRAS

GERAIS

RETORNO

- Para alunos do TERCEIRO +:
deverão trazer lanche de casa;

ATIVIDADES

- Os alunos não poderão
compartilhar materiais, lanches,
máscaras e outros;

EXTRACURRICULARES

- Trazer garrafa de água, sem
compartilhar com os colegas;
- Deverão estar uniformizados e
fazendo uso da carteirinha.

MEDIDAS DE

PREVENÇÃO E CONTROLE
ENTRADA E SAÍDA

ÁLCOOL

TEMPERATURA

SALAS

A entrada e saída dos alunos será
exclusivamente pelo
estacionamento;

Monitoramento de temperatura, (caso a
verificação da temperatura seja
registrada maior ou igual a 37,1°C, o
estudante deverá ser mantido em
isolamento até que um responsável
possa se apresentar para ser orientado a
procurar por assistência médica);

BANHEIROS
Respeitar o uso individual dos banheiros,
aguardando em filas com distanciamento
para o uso dos mesmos;

MÁSCARA

Todos os alunos deverão fazer uso das
máscaras obrigatoriamente;
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Poderão trazer álcool gel 70, porém o
Colégio disponibiliza nos corredores e
salas de aulas;

As salas de aulas serão reorganizadas
prezando pelo cuidado com o
distanciamento;

LIMPEZA

A limpeza e a desinfecção dos ambientes
usados pelos alunos serão intensificadas,
sendo realizadas a cada troca de aluno ou
turma entre os períodos das atividades;

HORÁRIOS

Os alunos deverão permanecer no Colégio
respeitando seu horário de atividade, não
podendo permanecer no ambiente escolar
se não estiver realizando sua atividade;

Links para material em vídeo

"DICAS DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VÍRUS" - 13 de Março de 2020

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR
https://www.youtube.com/watch?v=zSFl2sEm1O8

"ÚLTIMAS NOTÍCIAS" - 26 de Março de 2020

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR
https://www.youtube.com/watch?v=5ydZ9849g28

"VOLTA ÀS AULAS - ENSINO HÍBRIDO" - 03 de Fevereiro de 2021

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR
https://www.youtube.com/watch?v=QORfSQHMA6Q&t=110s
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