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APRESENTAÇÃO 

 

Este protocolo, elaborado em conformidade com as diretrizes previstas no  

Decreto Estadual N° 6637 de 20/01/2021, Decreto Municipal N°017/202, Resolução  

SESA N° 632/2020, Resolução SESA 0098/2021 e no Protocolo para retorno das 

aulas presenciais” do Comitê “Volta as aulas” do Governo do Estado do Paraná, 

apresenta os procedimentos a serem realizados pela Escola Vicentina Santa Luiza 

para o retorno às atividades escolares referentes ao ano letivo de 2021, a fim de 

manter as  medidas de prevenção e controlo da COVID-19.  

Há alguns meses, o mundo está enfrentando uma situação excepcional, ainda 

não vivida na história   recente, de dúvidas e grandes incertezas. Literalmente, 

paramos ou fomos parados pela COVID-19. Dos grandes centros comerciais aos 

pequenos comerciantes de nossos bairros, sem exceção, todos fomos parados por 

esse microrganismo. O fato é que este cenário tem exigido de nós muita atenção, 

cuidado e uma consciência solidária que diz: “só iremos superar tudo isso, na medida 

em que nos reconhecermos como uma só família chamada Humanidade”. 

Na educação, por suposto, fomos afetados de igual modo. Desde março de 

2020, com a suspensão das aulas devido à necessidade de isolamento social para 

o combate ao novo coronavírus, a rotina de quase 1,6 bilhão de crianças e 

adolescentes foi afetada e, consequentemente, a de suas famílias também. 

Ao mesmo tempo, em poucos dias, assistimos a um movimento de reinvenção 

na Educação:  professores, alunos e famílias uniram-se para uma nova empreitada, 

manter vivo o conhecimento, provando que o ato de educar transcende a estrutura 

física da instituição. Educar é importar-se, neste caso, importar é trazer para dentro, 

assumindo a responsabilidade de cuidar. 

Dessa forma, enquanto Rede de Educação Vicentina, herdeira do Carisma 

de São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac, nossa prática pedagógica não 

pode refletir outra coisa a não ser   o cuidado, em todas as suas dimensões. Falar 

de cuidado hoje é, acima de tudo, lutar pela defesa da vida. E, neste caso, a luta 

contra a disseminação do vírus é tarefa essencial para a preservação de vidas e, por 

isso, a quarentena se fez tão importante! 



Os mesmos sentimentos de Fé e Esperança que nos trouxeram até aqui 

reacendem em nós centelhas de força e de coragem: sim, continuemos a caminhada, 

na certeza de que a vida continua seu curso. Em tempo, aproveitamos o ensejo e 

compartilhamos a nossa solidariedade, enquanto Rede de Educação Vicentina, a 

todas as famílias que perderam um ente querido, vítima dessa pandemia. 

Por isso, amparados pela OMS e fundamentados nas orientações dos órgãos 

oficiais do governo, apresentamos a vocês um manual de protocolo de retorno às 

aulas em formato presencial na modalidade híbrida com escalonamento. Estamos 

certos de que, para um efetivo e seguro retorno presencial em pequenos grupos, 

precisaremos, mais uma vez, contar com a parceria das famílias. 

Convidamos você, Família Vicentina, para continuar este caminho conosco. 

Vamos juntos e juntas dizer, por meio da Educação, o quanto a vida vale a pena! 

 

SOBRE A DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19)  

 

a. AGENTE ETIOLÓGICO 

O coronavírus é uma ampla família de RNA vírus que em humanos podem 

causar síndromes respiratórias e gastrointestinais. O novo coronavírus SARS-CoV-

2 é uma nova cepa que ainda não havia sido previamente identificada em humanos. 

b. PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2020), o tempo 

entre a exposição à COVID-19 e o momento em que os sintomas começam (período 

de incubação) é geralmente de cinco a seis dias, mas pode variar de 1 a 14 dias. 

c. TRANSMISSÃO 

Acredita-se que a disseminação do coronavírus, especialmente em ambiente 

escolar, possa ocorrer: 

 Pelo contato pessoal próximo com pessoas infectadas ou por meio de 

gotículas respiratórias advindas de tosse ou espirro de pessoas infectadas;  

 Ao tocar objetos ou superfícies contaminadas (celulares, mesas, 

maçanetas, brinquedos, teclados, etc.) e em seguida tocar a boca, nariz ou olhos; 



d. PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE 

O que se sabe é que a transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-

CoV-2 ocorre entre pessoas em média 7 dias após o início dos sintomas.  

e. PRINCIPAIS SINTOMAS 

Os principais sintomas da COVID-19 são semelhantes a uma gripe, como por 

exemplo:  

 Febre; 

 Tosse seca; 

 Coriza; 

 Falta de ar (dificuldade respiratória); 

 Dor de garganta; 

 

f. PREVENIR A TRANSMISSÃO DO COVID-19 

 



Existem medidas gerais e simples que podem ser seguidas por qualquer 

pessoa e consideradas eficazes na prevenção à transmissão de todos os vírus 

respiratórios, inclusive o coronavírus: 

 Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 

segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base 

de álcool; 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca antes de lavar as mãos;  

 Evitar contato próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade 

respiratória; 

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; 

 Utilizar a etiqueta respiratória sempre que tossir ou espirrar; 

 Permanecer em casa sempre que apresentar tosse, febre ou 

dificuldade respiratória. 

 Se você tiver sintomas leves, como tosse ou febre, geralmente não há 

necessidade de procurar atendimento médico. Você pode optar por ficar em casa, 

fazer auto isolamento (conforme as orientações das autoridades nacionais) e 

monitorar seus sintomas. No entanto a decisão é pessoal, se procurar ajuda médica 

e comparecer ao serviço de saúde, use máscara e mantenha pelo menos 1 metro de 

distância de outras pessoas e não toque nas superfícies com as mãos. Se for a 

criança que esteja doente, ajude-a a seguir esta orientação. 

  Procure atendimento médico imediatamente se tiver dificuldade de 

respirar ou dor/pressão no peito. Se possível, ligue para o seu médico com 

antecedência, para que ele possa direcioná-lo para o centro de saúde certo. 

 

PROCEDIMENTO   DE RETOMADA 

 

O Protocolo de Biossegurança para o ano letivo de 2021 apresenta uma 

estrutura estratégica e operativa que ajudará a minimizar os riscos de uma 



disseminação e, caso esta venha ocorrer, auxiliará no controle de uma situação de 

emergência, reduzindo suas consequências negativas. Por isso, propõe uma série 

de procedimentos alternativos ao funcionamento normal da organização escolar, 

sempre que alguma das suas funções usuais se vê prejudicada por uma demanda 

interna ou externa. 

Importante ressaltar que o plano definido pela Escola foi elaborado de acordo 

com as orientações técnicas advindas de entidades oficiais: Organização Mundial de 

Saúde/UNICEF, Ministério da Saúde, Autoridades Sanitárias do Estado e Município, 

Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Infectologia e a SESA, 

entre outros. 

Seguindo as orientações do Protocolo de Retomada às aulas, o retorno 

deverá ocorrer em formato presencial na modalidade híbrida com escalonamento, 

com alternância de dias (TURMA 01 e TURMA 02), conforme desenvolvimento da 

pandemia, respeitando a decisão da Secretaria de Estado da Saúde na seguinte 

ordem:  

 Retorno dos estudantes da Educação Infantil ao Ensino FundamentaI 

I, em formato presencial na modalidade híbrida com escalonamento (TURMA 01 e 

TURMA 02). Sendo que os pais optam pela modalidade.  

 Inicio do Ano Letivo em 08/02/2021. 

 Retorno dos estudantes mediante pesquisa junto aos pais, para 

escolha da modalidade presencial com escalonamento ou remota e assinatura de 

termo de consentimento.  

 Retorno dos estudantes com Protocolo de Biossegurança para 

retomada das aulas. 

 Retorno dos estudantes menores de três anos, sendo tomadas todas 

as medidas de cuidado, prevenção e  cumprimento das normas contidas neste 

protocolo. 

 Fixação de cartazes sobre o número máximo de pessoas permitidas 

nos ambientes e salas de aula. 

 Fixação de cartazes sobre os protocolos de higiene. 

 Demarcar o distanciamento mínimo de 1,5 metro no chão, escadas, 

corredores, salas de aula, entre outros. Número de estudantes  por sala, considarada 

a metragem quadrada de espaço individual. 



 Zelar e atentar para os 4 cuidados essenciais: 

 1. Aferir a temperatura. 

 2. Higienizar as mãos com álcool em gel. 

 3. Utilizar máscara, realizando a troca a cada 2 horas.  

4. Respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metro. 

Caberá aos pais ou responsáveis a decisão para que seu filho (a) retorne às 

aulas presenciais, caso opte pela continuidade do ensino remoto ou ainda, a 

definição   pelo retorno presencial em modelo híbrido por escalonamento. A opção 

pelo modelo presencial ou híbrido acontecerá mediante o preenchimento e 

assinatura do TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DE DIRETRIZES 

ESTABELECIDAS NO PROTOCOLO DE   SEGURANÇA COVID/19.  

 

 

ORGANIZAÇÃO DE ENTRADAS E SAIDAS DA ESCOLA 

Foram definidos os funcionários que ficarão responsáveis pela organização 

da entrada e saída dos estudantes. Os responsáveis pela entrada e saída foram 

treinados em como usar o termômetro para aferição de temperatura, higienizar as 

bolsas, limpeza do calçado no tapete simpatizante e álcool nas mãos.  

Feita a sinalização dos corredores com direcionamento de fluxos em sentido 

único; Reorganização das salas de aulas a fim de remover alguns mobiliários 

temporariamente, mantendo apenas o estritamente necessário. 

Realizar diariamente a triagem de entrada na instituição seguindo os passos 

abaixo: 

I. Todos os estudantes/colaboradores/responsáveis passarão pelo 

aferimento de temperatura na chegada à instituição, com o termômetro 

infravermelho sem contato físico. Caso haja algum estudante com 

temperatura elevada, será encaminhado para um ambiente reservado 

(Sala de Isolamento), nas dependências da Escola, e o seu 

responsável será imediatamente comunicado. Os pais, responsáveis, 

estudantes e colaboradores deverão ser orientados a aferir a 



temperatura corporal antes da ida para a instituição de ensino. Caso a 

temperatura esteja acima de 37,1°C, a recomendação será procurar o 

serviço de saúde e não comparecer a Escola. 

II. Na entrada da instituição, todos passarão por tapete sanitizantes de 

descontaminação. O uso do álcool em gel 70% estará disponível para 

todos, havendo orientação para o uso deste. Os estudantes deverão 

lavar as mãos com água e sabão constantemente, o uso do álcool em 

gel 70% será obrigatório. Recomenda-se que cada pessoa tenha o seu 

álcool em gel para uso pessoal. Dispenseres com álcool gel 

disponibilizados nos corredores; 

III. Será realizado escalonamento de horários de entrada e saída para não 

haver aglomeração, como também portões de acesso distintos. 

Entrada e saída da Instituição por meio de sinalização de rotas para 

que os alunos mantenham distanciamento entre si. (Marcadores de 

chão (adesivos); 

IV. Após a triagem da entrada, o estudante será encaminhado para a sala 

de aula pelo Professor ou coordenação; 

V. A entrada de pais/responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora, será 

evitada; 

VI. É obrigatório o uso de máscara dentro da instituição de ensino, no 

transporte urbano e escolar e em todo o percurso de casa até a 

instituição. Para estudantes com idade inferior a 2 anos, o uso de 

máscara não é recomendado, de acordo com a Nota de Alerta da 

Sociedade Brasileira de Pediatria, em 29/05/2020, pois há risco de 

sufocamento. 

VII. Tapetes sanitizantes e higienizadores de calçados/ Monitoria de 

temperatura nas entradas e saídas da Escola. Dispenseres com álcool 

gel disponível. Fitas demarcadoras de distanciamento social; 

VIII. Circulação nos corredores, orientada pela Equipe Pedagógica para 

organização do tráfego (Direita para ida, Esquerda para volta); 



TURMA ENTRADA SAIDA ACESSO 

Matutino 1º ano 7H30MIN 11H Portão Barão do Rio Branco 

Matutino 2º ano 7H30MIN 11h30min. Portão Barão do Rio Branco 

Matutino 3º ano 7H30MIN 11h30min. Portão Rio de Janeiro 

Matutino 4º ano 7H30MIN 11h45min Portão Barão do Rio Branco 

Matutino 5º ano 7H30MIN 11h45min Portão Rio de Janeiro 

Vespertino NII 13h15MIN 16h Portão Barão do Rio Branco 

Vespertino NIII 13h15MIN 16H Portão Barão do Rio Branco 

Vespertino IV 13h 16h Portão Barão do Rio Branco 

Vespertino V 13h 16h Portão Barão do Rio Branco 

 

Na saida pela Rua Barão do Rio Branco, o aluno é chamado pelo microfone, 

quando chega o responsavel. 

Na Entrada da Educação Infantil é usado microfone para anunciar a criança, 

para que a professora possa acolhe-la. 

 

HORÁRIOS DE INTERVALO 

 Organização dos horários de intervalo dos/as estudantes para 

distribuição de fluxo de pessoas, com horários bem distribuídos, respeitando o 

espaço físico existente para a proteção e atendimento dos alunos, cada aluno traz 

seu lanche, e funcionários monitoram o recreio; 

Recomenda-se que os estudantes tragam os lanches de casa. 

A cantina não estará em funcionamento. 

Não será permitida entrega de lanches de outras empresas. 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

MATUTINO 1º ANO  9H55MIN PÁTIO DE BAIXO 

MATUTINO 2º ANO 9H10MIN PÁTIO DE BAIXO 

MATUTINO 3º ANO 9H35MIN PÁTIO DE BAIXO 

MATUTINO 4º ANO 10H PÁTIO DA CASA DA ARVORE 

MATUTINO 5º ANO 9H05MIN PÁTIO DA CASA DA ARVORE 

VESPERTINO NII 14H30MIN PÁTIO DE BAIXO 

VESPERTINO NIII 14H30MIN PÁTIO DE BAIXO 

VESPERTINO NIV 14H40MIN PÁTIO DE BAIXO 

VESPERTINO NV 15H PÁTIO DE BAIXO 



Não será permitido o compartilhamento de lanches entre os estudantes a fim 

de evitar contaminação. 

Os estudantes do Nível II ao V e do Ensino Fundamental I farão o lanche na 

área de convivência (pátio), devendo respeitar o distanciamento, em pequenos 

grupos, conforme orientações. 

A higienização de mesas, cadeiras e pontos de higienização dos usuários 

acontecerá a cada troca de intervalo. 

Será disponibilizado dispenser com álcool gel 70% em locais estratégicos, 

para uso dos estudantes durante a permanência no pátio. 

 

UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS  

 Banheiros com lavatórios e pias com dispenser de sabão líquido, 

suporte com papel toalha, lixeira com tampa com acionamento por pedal e 

dispensadores com álcool em gel e os alunos serão treinados para o uso de todos 

os cuidados necessários. Toda a orientação passada aos alunos sobre a 

higienização prévia do assento sanitário antes do uso e a descarga deve ser 

acionada com a tampa do vaso sanitário fechada. 

 Bebedouros, os bicos ejetores curtos dos bebedouros foram 

desativados/retirados. Os bicos em gancho foram mantidos somente para abastecer 

garrafas de água.  Cada estudante deverá trazer uma garrafa identificada com o 

nome. Foram e são orientados que caso seja necessário reabastecer a garrafa, evitar 

que o bocal não toque no bico ejetor e caso haja fila neste momento, respeitar o 

espaçamento entre as pessoas, conforme as marcações no piso. 

  As salas de aula foram demarcadas de acordo com as medidas 

cabíveis para este tempo de pandemias, respeitando o espaçamento de 1,5 metro 

para cada estudante, as demais carteiras foram retiradas, para facilitar o fluxo.  

 O atendimento ao público será feito de forma on-line ou via telefone e 

presencial só até a secretária, que fica na portaria. Caso seja necessário 

atendimento presencial com coordenação e direção, deverá ser previamente 



agendado. Quando necessário um acompanhamento de estudantes que necessitem 

de auxílio, será permitido a entrada apenas de um responsável que precisará passar 

pela triagem de temperatura, higienização das mãos e deverá manter o 

distanciamento mínimo.  

Só será permitida a entrada de fornecedores de insumos e prestadores de 

serviços de manutenção, preferencialmente fora dos horários de entrada, saída e 

intervalo dos estudantes, exceto em situação premente. Esses profissionais deverão 

seguir os procedimentos preventivos de uso obrigatório de máscara, higienização 

das mãos e passarão por verificação de temperatura antes da entrada ao 

estabelecimento.   

A biblioteca e brinquedoteca não serão abertas. 

O parque será utilizado seguindo as normas de segurança e a fim de evitar 

contaminação, os brinquedos serão higienizados no início e no final do uso de cada 

grupo. Os estudantes farão a higiene das mãos na entrada e saída do parque. 

Recomenda-se o uso da quadras, pátio e espaços bem ventilados e 

espaçosos para as aulas presenciais quando possível. 

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTE 

 As dependências da instituição serão higienizadas diariamente com 

água sanitária diluída em água, pulverizando em todos os ambientes, antes da 

chegada dos alunos. 

Higienizar o prédio, as salas de aula e, particularmente, as superfícies que 

são tocadas por muitas pessoas (grades, balcões,  mesas de refeitórios, carteiras, 

puxadores, maçanetas, portas e corrimões), antes do início das aulas em cada turno 

e sempre que necessário, de acordo com as indicações da Nota Técnica 22/2020 da 

ANVISA.  

Professores e colaboradores (em especial da área de manutenção e limpeza) 

passarão por treinamentos que visam à orientação dos alunos e higienização 

constante da instituição, uma semana antes do início das aulas. 

Higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários, antes da abertura, após o 

recreio e no fechamento e, no mínimo, a cada 3 horas. 



 

 

 

 

 

A higienização das salas de aula ocorrerá a cada troca de turno e sempre 

que necessário, com produtos à base de cloro e álcool. 

Evitar o toque nas maçanetas e fechaduras. 

Evitar o uso de ventilador e ar-condicionado.  

O lixo será removido no mínimo três vezes ao dia e descartado com 

segurança. 

Higienizar brinquedos, colchões, tapetes, trocador (após a cada troca de 

fralda) e todos os objetos de uso comum antes do início das aulas de cada turno e 

sempre que possível, de acordo com a Nota Técnica número 22/2020 da ANVISA. 

Brinquedos que não permitam a higienização constante não serão utilizados. 

Nas trocas de fraldas, observar a adequada higienização da superfície dos 

trocadores, realizando a limpeza concorrente com álcool 70% após cada utilização, 

bem como providenciar o descarte correto das fraldas e outros materiais usados. 

Nos  corredores, pátios, quadras e portas de acesso aos ambientes, saidas 

dos banheiros tem dispenseres  para álcool gel 70%. 

Nos portões e  nas entradas do prédio será utilizado tapetes sanitizantes 

úmidos com água sanitária. 

Adesivagem/ cartazes orientadores, para lavagem das mãos, 

distanciamento, uso de máscaras e circulação sem aglomeração. 

As janelas e os basculantes das salas de 

aula e áreas comuns deverão 

ficar abertos para a circulação do ar. 



Lavatórios e pias com dispenser de sabão líquido, suporte com papel toalha, 

lixeira com tampa com acionamento por pedal e dispensadores com álcool em gel 

em ponto de maior circulação (recepção, corredores...); 

O lixo deve estar sempre ensacado e em recipientes apropriados, com 

tampa e pedal, para que não seja necessário tocá-lo com as mãos quando for abrir; 

O lixo deve ser armazenado em local fechado e frequentemente limpo até a coleta 

pública ou outro fim a que se destine. 

Prioridade para uso de materiais descartáveis de uma maneira geral. 

 

HIGIENE PESSOAL 

Todos deverão manter o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, 

respeitando as marcações de distanciamento sinalizadas no chão. 

As instituições de ensino poderão incentivar que os estudantes tragam 

recipientes com o seu próprio álcool em gel. O uso de máscara de tecido nas 

Instituições de Ensino será obrigatório para todas as pessoas. Recomenda-se a troca 

de máscara a cada 2 horas ou sempre que ela estiver úmida ou suja. Todos deverão 

trazer máscaras limpas adicionais, acondicionadas em um saco plástico, para a troca 

durante o período de permanência na instituição, separando as máscaras limpas das 

já utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Orienta-se que abraços, beijos e outras formas de contato físico sejam 

evitados e damais orientações sobre convivencia social. 

É de responsabilidade da família e/ou responsável a higienização do 

material escolar de uso diário do aluno. 

Cada estudante e professor higienizam a própria mesa, a Escola disponibiliza 

pano de tecido próprio para que cada um possa manter a mesa higienizada com 

alcool liquido 70% colocado pela Professora em cada carteira. 

Crianças não devem levar brinquedos de casa para a instituição nem 

manipular alimentos em atividades pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilização de EPI’s para os professores e colaboradores de Apoio, tais 

como: protetores faciais, tênis de borracha, máscaras, luvas. Dispenseres com álcool 

gel. 

 



EM CASO DE SUSPEITA DE COVID/19 

 

Caso seja verificada a temperatura corporal maior que 37,1ºC, ou apresentar 

algum sintoma de mal-estar, o estudante deve permanecer em um local com baixa 

circulação de pessoas a fim de assegurar o distanciamento (sala de Isolamento). A 

direção deve ser informada para entrar em contato com os pais e responsáveis e 

comunicar à comissão da Instituição para que essa entre em contato com o NRE (via 

contato telefônico e, também, através do preenchimento do link Secretaria de Estado 

da Educação e do Esporte Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar 

Departamento de Gestão Escolar  Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | 

Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone:41 3340.1500 www.educacao.pr.gov.br  

https://rebrand.ly/monitoramentoescolar ) e a Unidade de saúde mais próxima da 

instituição de ensino, comissão do NRE e unidade de saúde. Em caso de suspeita 

de Covid o estudante/profissional deve realizar o teste de PCR e ficar em isolamento 

até o resultado sair. Caso ocorra a confirmação da doença, a instituição de ensino 

deverá comunicar imediatamente a comissão do NRE e suspender as atividades 

presenciais por 14 dias, retornando ao modelo remoto.    

Caso tenha alguém na família com sintomas de COVID-19, comunicar 

imediatamente à instituição. 

As pessoas que são parte do grupo de risco devem ficar em casa, participar 

das aulas on-line e apresentar atestado médico. 

Em todas as circulares enviadas até o momento presente, se ressalta que o 

estudante pode participar tanto presencial como remoto, sem prejuízo no estudo. 

Portanto se tiver algum sintoma de qualquer doença a recomendação é que 

permaneça em casa e participe via remoto. 

É recomendável que a mesma pessoa, exceto a de grupo de risco para a 

COVID-19, leve e busque o aluno todos os dias. 

 Na Escola tem um ambiente para promoção de isolamento imediato de 

qualquer pessoa que apresente os sintomas característicos de contaminação, se o 

estudante apresentar algum tipo de mal-estar, será encaminhado para a sala de 



isolamento, avisado a família e orientado a procura de atendimento médico. 

Notificado as autoridades competentes. 

 

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

Neste ano atípico de pandemia, o foco do ensino deve ser as aprendizagens 

essenciais previstas na Base Nacional Comum Curricular. Portanto, deve haver 

flexibilização, adequação e adaptação dos Planos de Ensino e dos planejamentos, 

considerando a possibilidade do ensino híbrido, ou seja, com atividades presenciais 

e à distância. 

Na retomada às atividades presenciais por escalonamento, online ou hibridas, 

será fundamental a realização de avaliações diagnósticas para identificar os níveis 

de aprendizagem dos estudantes. A partir desse  levantamento de dados, serão 

elaborados e implementados programas de atividades de revisão, com foco em 

habilidades e competências, para que se garanta a recuperação das aprendizagens 

e o monitoramento do processo pedagógico. 

Para a Educação Infantil é fundamental identificar os níveis de aprendizagem 

da criança. A partir desse levantamento de dados, elaborar–  s e  - á   e implementar-

se-á momentos que proporcionem vivências e experiências no intuito de 

preencherem as lacunas que surgiram no ensino remoto, com foco nos campos de 

experiências e nos objetivos de aprendizagens, garantindo a recuperação dessas 

interações, tanto do estudante com o grupo e com a professora, quanto ao conteúdo. 

O planejamento anual será revisitado e readequado de acordo com as 

orientações das autoridades competentes e da equipe pedagógica da instituição. 

Os processos avaliativos serão flexíveis, contínuos, processuais, formativos, 

recursivos, contemplando diversos instrumentos para que os estudantes tenham 

uma aprendizagem significativa, em consonância com a Proposta Pedagógica da 

Instituição de Ensino. 

  Serão traçadas estratégias de apoio às famílias, aos educadores e aos 

estudantes, levando em consideração os traumas que o isolamento social possa ter 

causado à comunidade educativa. 

  O ensino híbrido será adotado e facultativo à adesão das famílias, mediante 

pesquisa realizada. As aulas remotas (on-line) ocorrem 



diariamente/simultaneamente com  as aulas presenciais em formato presencial na 

modalidade híbrida com escalonamento. Estudantes que acompanham as atividades 

não presenciais de forma satisfatória e que demonstraram bom rendimento na 

avaliação diagnóstica, podem continuar exclusivamente em atividades não 

presenciais, se os pais ou responsáveis assim concordarem. 

 

 Esclarecer e reforçar para a comunidade escolar que a frequência às aulas 

presenciais não substituirá as atividades online, devendo o estudante continuar 

realizando as atividades propostas nas plataformas online (Teams); 

Especial atenção será dada aos estudantes de inclusão, pois aqueles que não 

tiverem condições para se adequar às normas de prevenção precisam ter 

acompanhamento pedagógico por meio de atividades não presenciais e,   não 

atribuindo falta e/ou admitindo perdas pedagógicas. 

  Nas aulas de Educação Física, assim como nas demais práticas desportivas, 

oferecidas pela instituição de ensino, fica vedado o contato físico entre os 

participantes, sendo recomendadas atividades físicas que respeitem o 

distanciamento social e o não compartilhamento de materiais e objetos.  

 

CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

A instituição de ensino cumprirá o seu Calendário Escolar, garantindo as 800 

horas previstas para o ano letivo de 2021, conforme matriz curricular, já aprovados 

pelo Núcleo de Educação. A  instituição permanece aberta para rever seu calendário, 

de acordo com as orientações dos órgãos competentes, e divulgação à comunidade 

escolar. 

 

 

COMUNICAÇÃO E PROTOCOLO DE CONVIVÊNCIA 

 

Foram orientados os pais e/ou responsáveis sobre as regras de 

funcionamento da instituição na retomada das aulas presenciais on-line e híbridas 



por escalonamento em reunião feita na Escola com pequenos grupos ao ar 

livre/pátio. 

A Escola, mantem efetiva comunicação com as famílias através dos sistemas 

Delta de Ensino, Teams e redes sociais para garantir o apoio pedagógico e pastoral, 

comunicados, formações e reuniões, assim como a acolhida fraterna e solidária a 

todos que necessitarem. 

Foram elaborados informativos, cartazes e/ou folders institucionais, 

direcionados à comunidade educativa, garantindo o distanciamento social de 1,5 

metro e o cuidado com a saúde. 

Foi e se está promovendo continuamente a sensibilização dos estudantes, 

professores e colaboradores, envolvendo-os na elaboração de ações de 

comunicação ao combate à COVID-19. 

As famílias terão a obrigação de informar a Escola, sobre possíveis sintomas 

da COVID-19, em qualquer membro do grupo familiar. 

Atendimento administrativo ou pedagógico acontecerá por meio de 

agendamento via telefone ou e-mail fornecido pela instituição. Será evitado ao 

máximo o atendimento presencial. 

 

PROTOCOLO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 

 O uso da sala dos professores, de reuniões e de apoio deve ser limitado a 

grupos pequenos, respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. 

O uso diário da sala dos professores, será limitado à retirada do café/lanche. 

O professor deverá lanchar em áreas abertas da ESCOLA.  

Os colaboradores com sintomas de síndrome gripal (tosse, coriza, febre, falta 

de ar) são orientados a procurar atendimento médico, conforme as orientações do 

Ministério da Saúde. 



Serão remanejadas gestantes, lactantes, idosos e portadores de doenças 

crônicas para funções em que tenham menor contato com outros funcionários e 

clientes. 

Será evitado o compartilhamento de objetos entre funcionários como 

calculadora, computadores, bancadas, canetas, bloco de anotação, entre outros. 

 No atendimento ao público, será realizada a higienização frequente das mãos 

com água e sabonete líquido ou álcool 70%, bem como o uso de máscaras. 

Serão acompanhadas e seguidas as determinações dos decretos e portarias 

estaduais e municipais para cada segmento. 

Promover o afastamento de atividades presenciais, reorganizando-as em 

alguma das modalidades remotas possíveis, de trabalhadores que se enquadrem 

nos grupos de risco ao novo coronavírus (COVID-19), dentre eles: maiores de 60 

anos, gestantes, pessoas que apresentem sintomas relacionados à COVID-19, 

portadores de imunodeficiência de qualquer espécie, transplantados e cardiopatas e 

portadores de demais comorbidades associadas à COVID-19. 

Desenvolver rotina de treinamento intenso e contínuo para trabalhadores 

sobre este protocolo de saúde, com especial ênfase na correta utilização de 

máscaras, higienização de mãos e objetos e respeito ao distanciamento social 

seguro no ambiente escolar. 

Registros fotográficos que comprovem a adoção das medidas e realização 

dos procedimentos adotados como prevenção ao COVID-19. 

Documento em que conste a relação nominal dos trabalhadores, em ordem 

alfabética, com a função descrita, para o recebimento de APEIs. Deverão ser 

informados o tipo e a quantidade de APEIs fornecidas para cada colaborador e a 

comprovação do fornecimento de orientações aos colaboradores quanto a sua forma 

de uso, manipulação e armazenamento; 

Comprovação de entrega de equipamentos de proteção e higiene para 

funcionários da limpeza. 



Exigir o uso e/ou disponibilizar os EPIs necessários aos funcionários para 

cada tipo atividade, principalmente para atividades de limpeza, retirada e troca de 

lixo, manuseio e manipulação de alimentos ou livros e aferição de temperatura. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desenvolver rotina de treinamento intenso e contínuo para a comunidade 

educativa sobre este protocolo de saúde, com especial ênfase no engajamento 

colaborativo dela na orientação de seus familiares e na sua corresponsabilidade no 

sucesso dessas medidas, inclusive com a rápida e fidedigna comunicação à 

instituição de ensino e às autoridades de saúde no caso de constatação de algum 

dos sintomas do COVID-19. 

Ressaltamos que esse documento deve ser, quando necessário, adaptado às 

normativas e protocolos estaduais e municipais, para atender às determinações 

legais dos órgãos competentes locais. 

Esperamos que este protocolo, mediante aprovação da Vigilância Sanitária, 

contribua com a retomada das aulas presenciais e que possamos retornar às 

atividades mais fortalecidos no compromisso com a educação humanizadora, 

permeada de sentido de esperança e cuidado com a vida. 

Este protocolo foi elaborado, será implementado e acompanhado pela 

comissão designada conforme registro na ata n° 10/2021 do livro ATAS REUNIÕES 

PEDAGÓGICAS 2020 E 2021. 

 

ESCOLA VICENTINA SANTA LUIZA 
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SALA DE ISOLAMENTO 

 

 

SEGUINDO COM TODOS OS CUIDADOS 

                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


