
PROTOCOLO DE RETORNO ÀS 

AULAS PRESENCIAIS
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COMUNICAÇÃO 

HAVENDO NOVO PARECER DOS

ÓRGÃOS REGULADORES DA

SAÚDE, EDUCAÇÃO E TRABALHO,

ENTRAREMOS IMEDIATAMENTE EM

CONTATO COM AS FAMÍLIAS.

AGENDA EDU

•EMAIL

•ATENDIMENTO TELEFÔNICO
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1) Aferição de Temperatura

2) Higienização do material

3) Higienização das mãos e pés (tapete)

Uso obrigatório de máscaras em todo o

ambiente escolar e troca da máscara

após intervalo.

Portaria

Para acesso às dependências pela 

Comunidade Educativa

PROTOCOLO DE RETORNO
ÀS AULAS PRESENCIAIS

ATENÇÃO!



Temos álcool em gel em todos os 

ambientes da escola.

Cada estudante deverá ter a própria

garrafa para água, os bebedouros não

estão acessíveis. O acesso à água

será apenas nos purificadores. Não

oferecemos copos descartáveis.



LANCHE

1) Os estudantes que trazem lanches 

dos domicílios deverão armazená-los 

adequadamente.

2) No caso do lanche ser adquirido

na cantina da escola, será seguido

o padrão de distanciamento,

evitando aglomeração nos espaços.
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ENSINO MÉDIO

Limpeza criteriosa e diária, com

produtos devidamente homologados

pelos órgãos competentes, em todo

o ambiente escolar.

Os intervalos serão rigorosamente

acompanhados pelos disciplinares.

O(a) docente deverá ficar distante

dos estudantes e usando máscara.

As janelas ficarão sempre abertas 

para mais circulação do ar e higiene 

do espaço  tanto das salas de aula 

como de todos os outros ambientes 

dentro do âmbito escolar
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ENSINO MÉDIO

ORIENTAÇÕES E PREVENÇÕES DENTRO 
DO ÂMBITO DA ESCOLA

Conforme possibilidade, as aulas

serão ministradas em áreas

ventiladas e abertas como, auditório,

quadra de esportes, espaço

multiuso. Mesas e cadeiras com a

distância recomendada.

Aulas de laboratório de ciências

serão ministradas adequadamente e

com o número de alunos

respeitando o distanciamento.

Qualquer tipo de festividade, eventos

ou comemorações, incluindo as

celebrações religiosas somente

serão realizadas quando houver

liberação total e seguindo o

protocolo local.

Para utilizar a biblioteca os alunos

deverão respeitar o distanciamento

conforme protocolo, higienizar as

mãos e pés (tapete sanitário) e usar

máscara.

ATENÇÃO!
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ENSINO MÉDIO

CARTAZES QUE DEVERÃO FICAR 

ESPALHADOS PELO AMBIENTE ESCOLAR

ATENÇÃO!



APOIO PSICOLÓGICO

Apoio Psicológico

Daremos continuidade ao projeto de escuta pela

psicóloga do colégio visando traçar estratégias de apoio

às famílias, aos educadores e aos estudantes, levando

em consideração o estado emocional individual,

conforme nos for apresentado.

APOIO PEDAGÓGICO E ESPIRITUAL

A união da equipe pedagógica e do setor de orientação

religiosa busca o fortalecimento emocional dos

docentes e dos discentes, o senso de coletividade, as

competências e as habilidades de socialização,

ressignificando as relações humanas e evangelizadoras

com as famílias.
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ENSINO MÉDIO

PLANO DE COMUNICAÇÃO
A MÁSCARA SALVA VIDAS




