
RETORNO 

ÀS AULAS
presencial e remoto

ORIENTAÇÕES GERAIS



ATIVIDADES 
PRESENCIAIS

 

 O ano de 2020 foi vivenciado de forma bem diferente. O contexto 

da pandemia COVID-19 nos apresentou novos desafios e nos exigiu 

muita responsabilidade, cria�vidade, inovação, reflexão  e nossas 

prá�cas, novas ações e novas formas de ensinar e aprender.

No dia 20 de janeiro iniciaremos as a�vidades presenciais em nossa 

escola, e estas acontecerão em um formato diferente, pensando, 

sobretudo na saúde e bem estar de toda a comunidade escolar e na 

qualidade da aprendizagem de nossos alunos.

 Em conformidade com as orientações da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), ANVISA e demais órgãos competentes, o Colégio COC 

Imperatriz construiu um extenso e detalhado protocolo de 

biossegurança contendo varias orientações e algumas determinações 

que deverão ser cumpridas por todos. O protocolo esta disponível no site 

da escola.

 Para que esse retorno se dê com o máximo segurança é 

necessário que alunos, professores, funcionários e pais estejam cientes 

das mudanças nas normas e nos procedimentos que serão realizados, e 

tenham a consciência de suas responsabilidades, na garan�a de um 

convívio harmonioso e ainda mais seguro para os alunos dentro da nossa 

escola.

 Listamos a seguir os princípios pontos que devem ser observados 

por toda a comunidade educa�va.



MEDIDAS DE PREVENÇÃO
IMPLEMENTADAS 

Treinamento dos profissionais;

Ensino híbrido (alternância entre aulas presenciais e remotas), por meio 

de rodízio entre os alunos;

Horários diferentes de chegada e saída dos alunos;

Acesso restrito ao ambiente escolar como medida de segurança;

Aferição de temperatura;

Higienização dos calçados com tapetes sani�zantes;

Higienização das mãos com álcool em gel;

Bebedouros adaptados para reabastecimento das garrafas de agua;

U�lização de máscaras  e protetor facial por todos os profissionais;

Distanciamento social em todos os espaços;

Comunicação visual com orientações sobre higienização das mãos, 

distanciamento e etc.
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MANTENHA
DISTÂNCIA



Ÿ oRIENTAÇÕES ÀS FAMÍLIAS 
Ÿ E ALUNOS

 

· Usar obrigatoriamente a máscara (alunos a par�r de 3 anos de idade), 
iden�ficada com o nome e sobrenome do aluno, trazendo duas extras 
para troca durante o turno;

· Trazer diariamente um saco plás�co ou suporte para guardar as 
máscaras limpas e outro para colocar as usadas;

· Trajar fardamento completo, que deve ser higienizado diariamente;
· Trazer uma garrafa ou qualquer outro �po de reservatório de água para 

uso próprio. U�lizar o bebedouro apenas para reabastecimento da 
água. Todos os bebedouros já estão adaptados para essa finalidade;

· Levar apenas o material escolar de uso indispensável para as aulas do 
dia (livros, caderno e estojo);

· Manter o distanciamento mínimo de 1,5m entre os colegas;
· Evitar a saída de sala nos intervalos entre as aulas;
· Adotar procedimentos con�nuos de higienização das mãos;
· Evitar tocar a boca, o nariz, os olhos ou o rosto com as mãos;
· Permanecer na Escola somente o tempo estritamente necessário, 

respeitando os horários de inicio e fim das aulas.
               Os alunos considerados do grupo de risco ou que vivem com
               membros da família considerados em risco não deverão retornar
               ao aprendizado presencial na Escola.



DA ENTRADA 
NA ESCOLA

· Não será permi�da a entrada dos pais ou acompanhante do aluno na 
Escola (com exceção das turmas de infan�l I e II), como medida de 
segurança.

· A família deverá deixar o aluno na portaria de entrada da Escola, e ele 
será orientado a se encaminhar à sua sala de aula.

· Os alunos deverão se organizar em filas, com distanciamento de 1,5m 
(um metro e meio), conforme marcação na calçada, e seguirão os 
procedimentos abaixo:

·    Medição da temperatura corporal no ingresso às dependências da 
Escola. Quem es�ver com suspeita de febre ou qualquer sintoma de 
gripe deve imediatamente retornar para casa;

·    Sani�zação dos calçados por meio de tapetes úmidos com água sanitária 
ou equivalente;

·    Higienização das mãos com álcool em gel.



ALUNOS COM FEBRE OU SINTOMAS DE 
GRIPE

· Caso o aluno apresente algum sintoma no Colégio será encaminhado 
para um espaço reservado para essa finalidade, sob a companhia de um 
profissional. A família será chamada para buscá-lo imediatamente, e o 
aluno retornará às aulas presenciais somente quando apresentar 
liberação mediante laudo médico.

· Se algum aluno for diagnos�cado com a COVID-19, a família deverá 
entrar em contato com a Escola imediatamente. O Colégio repassará a 
informações e os procedimentos que serão tomados às famílias tão logo 
seja comunicado.



DA SAÍDA DA ESCOLA

      · A saída dos alunos seguirá horários e locais específicos, conforme o        

             segmento em que o aluno estudar.

· Os pais deverão cumprir rigorosamente o horário de saída dos alunos e 
buscá-los sem adentrar na escola.

· Ao chegarem ao Colégio, os pais do Ensino Fundamental I deverão 
aguardar na área de entrada, observando as marcações de 
distanciamento, e aguardar que seu filho seja chamado, pois todos os 
alunos desse segmento permanecerão em sala de aula.



HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA 

O horário das aulas presenciais será diferenciado de acordo com a série e o segmento, a fim de evitar 
aglomerações na chegada e na saída da Escola, conforme o quadro:

Orientamos os pais que os alunos cheguem com 5 a 10min de antecedência na escola.



MODELOS DE ENSINO 

             Realizar dois modelos de ensino:

             Aulas exclusivamente remotas (mesma aula que está sendo    
             transmi�da em sala), para as famílias e alunos que desejarem  
             permanecer em casa nesse momento;
             Aulas presenciais e remotas (ensino híbrido), por meio de rodízio entre os   

              alunos (nas turmas em que houver necessidade).
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LANCHE 

· Os alunos deverão trazer seu lanche de casa, com todos os cuidados de 

armazenamento e de conservação.

· Os alunos deverão trazer alimentos prontos, que não precisem ser 

manipulados pela professora.

· Os lanches não deverão ser compar�lhados.

· Para o Ensino Fundamental I, os alunos deverão trazer também uma toalha 

de mãos para colocar o lanche sobre ela no momento de refeição.

CANTINA
 

 A can�na funcionará seguindo as regras de manuseio alimentos e atendera     

         os alunos separados por turma.



TUDO ISSO VAI PASSAR......

 O mundo mudou, estamos em um novo tempo!
Temos que cuidar das nossa crianças, das pessoas com 
mais de 60 anos e de quem tem alguma comorbidade.
 Mas vamos fazer a nossa parte!
Paciência, flexibilidade e empa�a são as palavras de 
ordem. 
 Tudo é uma grande experiência escola e família 
unidas, alcançaremos os resultados que almejamos e 
sairemos dessa situação mais fortes e sábios.

Sejam todos bem vindos 
em nossa escola!



JUNTOS
FORTESmais 

 QUANDO CAMINHAMOS 

Somos 

deibambinicoc
coc.itz

www.deibambinicoc.com.br
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