
 

 

PROTOCOLO DA FAMÍLIA 

O mundo está mudando e as relações que o envolvem também. Para tanto, o Colégio COC 

Imperatriz buscou meios para favorecer o bem-estar e a segurança de seus estudantes e 

colaboradores, bem como possibilitar a continuidade do processo educacional. 

O retorno precisa ser seguro, com medidas para minimizar os riscos. Para isso, o colégio  

se programou com medidas de prevenção, de saúde e sanitização, com adequações nos 

ambientes, na rotina de acesso ao colégio e no monitoramento da saúde. 

A proposta de retorno das aulas presenciais, para o ano letivo de 2021, foi construída a 

partir de ampla pesquisa de protocolos sanitários e de prevenção no Brasil e no mundo, o 

protocolo de biossegurança, cartilha de retorno e folder de orientações gerais para retorno às 

aulas já enviados às famílias e também disponível no portal: www.cocimperatriz.com.br 

Entendemos que são grandes os desafios e para o cumprimento do que se propõem é 

necessário o apoio das famílias, tanto no preenchimento do Termo de Livre Consentimento e 

Responsabilidade para Retorno às Atividades Escolares Presenciais, quanto o cumprimento 

dos protocolos às aulas presenciais. Além  de reforçar em casa as regras necessárias para a 

convivência com segurança.  Recomendamos que leiam os materiais disponibilizados na 

íntegra no site do colégio  e  abaixo algumas orientações mais pertinentes. Ressaltamos que 

caso o(a) aluno(a) se recuse a cumprir o protocolo, os responsáveis serão informados e o 

mesmo ficará impossibilitado de participar das aulas presenciais. 

- Restrição do acesso de pessoas no colégio – o acompanhamento de pais e responsáveis 

estão limitados ao hall  de entrada, não podendo entrar na escola – apenas ao espaço da 

secretaria; 

- Para segurança de todos, não será permitida a presença dos pais nas salas de aulas e 

nas demais áreas do colégio; 

- Recomenda-se que os alunos não permaneçam nas dependências da Escola após o 

período de aulas; 

- Suspensão, por tempo indeterminado, de visitas e observações de profissionais externos; 

- Uso da máscara, aferição da temperatura, desinfecção dos sapatos com a utilização dos 

tapetes sanitizantes, antes de ingressares nas dependências do colégio  – São atitudes  

obrigatórias tanto para alunos quanto para funcionários; 

- Cada aluno deverá trazer, obrigatoriamente, um Kit contendo álcool em gel e três 

máscaras que devem ser trocadas num intervalo de até três horas ou se estiverem sujas ou 

rasgadas; 

As máscaras não cirúrgicas devem ter, idealmente, no mínimo, três camadas de tecido, 

seguindo às recomendações da OMS, disponível em: 

http://www.cocimperatriz.com.br/


 

 

 

http://www.paho.org/bra/indez.php?option=com_content&view=article&id=opas-disponibiliza-

em-portugues-novo-guia-daoms-sobre-mascaras-cirurgicas-e-de-tecido&itemid=812; 

- Cada estudante deverá trazer embalagens, tais como sacos plásticos com fechamento 

hermético, para acondicionar as máscaras não descartáveis usadas, ou uma necessaire que 

tenha compartimento separados para máscaras sujas; 

- Cada aluno deverá trazer sua própria garrafa de água, utilizando os bebedouros comuns 

apenas para encher essas garrafas novamente; 

- Os alunos com alguns sintomas sugestivos da Covid, como: coriza, febre, tosse seca, 

fadiga, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou de olfato, dor de garganta, dor 

muscular, náusea ou vômito, dor no peito ou falta de ar nas últimas 24h, serão orientados a 

procurar um médico e só voltarão às aulas presenciais após a avaliação médica; 

- Para aqueles que optarem por comprar o lanche na cantina do colégio, os lanches serão 

manipulados com as devidas recomendações para o manuseio dos mesmos; 

- Evitar que o estudante use acessórios, como brincos, pulseiras, relógios, anéis e, no caso 

de cabelos comprimidos, recomendamos mantê-los presos; 

- Organizar o material escolar com o estritamente necessário, principalmente na 

organização do estojo; 

- Orientar as crianças e jovens quanto à importância do uso das máscaras, do 

distanciamento físico, dos protocolos da escola e regras de higiene; 

- Orientar que não emprestem ou usem máscaras de outras pessoas; 

- Atualizar os contatos de emergência; 

- Avisar a escola imediatamente, em caso de contato com alguém com diagnóstico, de 

suspeita de contágio ou confirmação do diagnóstico de Covid 19; 

Higienização das mãos e objetos antes de sair de casa. 
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