
Retorno às aulas Presenciais
Protocolos e Ensino Híbrido

Ensino Médio



Querida Família:
O retorno às aulas presenciais é um momento muito esperado por todos nós! 

Vivemos muitos desafios até aqui e a nova realidade também exigirá adaptação e empenho. 
Serão instituídas medidas de biossegurança cujas ações visam prevenir, controlar e reduzir os 
riscos inerentes às atividades, que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida e a 
saúde de todos, o que somente será possível com responsabilidade e atitudes de respeito para 
consigo mesmo e para com o outro.

Tudo foi preparado com muito afeto, mas como viveremos situações novas, sabemos 
que surgirão imprevistos, dificuldades, contratempos e, por serem processos novos, é 
provável que tenhamos que realizar ajustes durante o percurso. 

Nossa parceria será cada vez mais importante. Contamos com vocês, assim
como podem continuar contando conosco.

Sejam bem-vindos, novamente, à nossa Escola, à sua Escola!



As atividades escolares serão desenvolvidas de forma presencial e, também, de forma 
remota. Todos os pais de alunos devem fazer uma nova opção pelo retorno presencial/híbrido 
(com o respectivo “Termo de Compromisso e Responsabilidade”), de acordo com o 
cronograma estabelecido, ou pela continuidade de ensino on-line, preenchendo o formulário 
no Google Forms, com link enviado por WhatsApp e e-mail.

A família que optar por permanecer apenas com aulas remotas e depois desejar enviar o filho 
para a Escola deverá comunicar formalmente pelo e-mail covid-fc@colegiologosofico.com.br , 
com antecedência mínima de dois dias, para que tudo seja preparado adequadamente. 
Pedimos que, ao enviarem o e-mail, coloquem, em seu título, o nome do aluno e a 
turma/turno.

Os alunos deverão estar atentos e cumprir o que é determinado nos protocolos estabelecidos 
pelo Colégio.

O retorno será realizado de forma gradual e escalonada, de acordo com a orientação dos 
órgãos oficiais.

O retorno às aulas presenciais ou não



Atenção!
Febre
37,5o

Dor de 
cabeça e 
garganta

Dores no 
corpo, mal-

estar e 
indisposição

Tosse 
Coriza

Falta de ar

Perda de 
olfato ou 
paladar

Caso o aluno apresente sintomas 
sugestivos da Covid-19, mesmo que 
pareça apenas um simples resfriado, ele 
deve ficar em casa por 10 dias ou colher 
um RT-PCR para COVID. Após essas 
medidas, o aluno poderá retornar, caso o 
exame seja negativo e ele esteja há mais 
de 24 horas sem apresentar os sintomas.
A Escola deve ser comunicada pelo
e-mail covid-fc@colegiologosofico.com.br

mailto:covid-fc@colegiologosofico.com.br


Todos os ambientes permanecerão arejados. 

Foram instalados dispensers com álcool gel 70% em todos os espaços.

Nas entradas do Colégio foram disponibilizados tapetes sanitizantes.

Deverão ser respeitadas as marcações indicando o fluxo de pessoas. 

Os espaços da Escola serão higienizados antes do início, no meio, ao final do 
expediente e sempre que necessário. 

Os bebedouros somente serão utilizados para preenchimento do próprio squeeze.

Serviremos lanche, na cantina, para os que quiserem.

O ambiente escolar



É imprescindível que o aluno só dirija-se à Escola se não apresentar nenhum dos 
sintomas da Covid-19. O cumprimento dessa orientação é essencial e implica no 
sucesso do retorno!

Ao chegar à Escola, nossos funcionários farão uma rápida triagem, aferindo a 
temperatura dos alunos. Caso a temperatura esteja igual ou superior a 37,5oC, e/ou se 
o aluno apresentar algum sintoma, não será permitida a entrada na Escola. 

A entrada será escalonada em diferentes horários. Não será permitida a entrada dos 
pais e responsáveis nas dependências do Colégio.

Entrada na Escola



Ensino Médio – entrada pelo portaria da Av. Carandaí. 

Horário: 
Abertura do portão: 6h45

Horários das aulas: 7h às 12h30

Somente será permitida a entrada de alunos na Escola.
Ao chegar, cada adolescente deverá dirigir-se, diretamente, à sua sala 
de aula, higienizando as mãos, antes de sentar-se.

Horários de entrada na Escola



Funcionamento das Bolhas

1º e 2º anos do Ensino Médio
Revezamento semanal das bolhas, dependendo do número de 
alunos inscritos para o retorno presencial. 

3º ano do Ensino Médio

Todos os alunos retornarão, pois a sala de aula da turma será o 
auditório.



As salas estão organizadas com o distanciamento recomendado.

Cada aluno terá seu lugar fixo no dia.

As salas estão equipadas com kit sanitário contendo dispenser de álcool em gel 70%, 
pano multiuso, entre outros.

As salas de aula serão mantidas arejadas e com ventilação natural. 

Deve ser evitado o compartilhamento de materiais pelos alunos. 

Sala de aula



Biblioteca
A Biblioteca funcionará diariamente, de 9h às 16h.

Os empréstimos serão realizados mediante pedido por e-mail:       
(tanisen-fc@colegiologosofico.com.br) ou por telefone.

Os livros serão entregues na biblioteca ou na recepção  e devolvidos, 
no mesmo local, em uma caixa específica, para posterior quarentena 
desinfectante.

Os usuários só terão acesso ao acervo de forma virtual.

mailto:tanisen-fc@colegiologosofico.com.br


Saída da Escola

Pontualidade!
Muito importante!

A saída dos alunos será feita pela Portaria da Av. Carandaí.

Não será permitida a permanência de alunos e/ou seus 
acompanhantes depois do horário das aulas. 

Saída: a partir das 12h20, para evitarmos aglomeração. 



Atividades no turno da tarde

Pontualidade!
Muito importante!

As atividades serão realizadas apenas de forma assíncrona. 

O link para acesso à sala Zoom, será o mesmo utilizado no 
primeiro semestre.



Medidas Pedagógicas e
de Acolhimento

Os alunos receberão orientações específicas da equipe docente, ainda
nas aulas on-line.

O objetivo é favorecer o preparo físico e psicológico, cuidando de
orientar os alunos sem criar situações que propiciem o temor.

Daremos continuidade ao atendimento às necessidades individuais.



Atendimento às Famílias
Continuaremos a realizar o atendimento aos pais de alunos de forma intensa,
valorizando ainda mais a parceria pais/escola!

O contato continuará sendo feito pelo WhatsApp do Colégio, e-mail ou telefone.

As entrevistas ainda serão realizadas de forma
remota, utilizando o aplicativo Teams. Casos

específicos, excepcionalmente, poderão ser
agendados presencialmente.

É muito importante manter os 

telefones de contato atualizados na 

Secretaria e salvar o contato do 

Colégio no seu celular. (9564-6874)



Identificando casos SUSPEITOS

De acordo com as orientações da Assessoria de Saúde, serão
adotadas as seguintes medidas:

Situação 1 – Ocorrência de um ou mais casos confirmados em
que os envolvidos convivam na mesma bolha e não tenham
tido contato com outras bolhas: aulas presenciais da bolha
suspensas por 14 dias. Todos os contatos próximos serão
monitorados durante o período.



Situação 2 – Ocorrência de qualquer um dos sintomas da COVID – 19: o
aluno deve permanecer em casa por 10 dias ou colher um RT-PCR para
COVID. Após essas medidas, o aluno poderá retornar, caso o exame seja
negativo e ele esteja há mais de 24 horas sem apresentar os sintomas.

Situação 3 – Ocorrência de um professor confirmado, suspende o
professor e não suspende as bolhas. Todos os contatos próximos serão
monitorados durante o período.

Caso tenhamos outro caso confirmado, suspenderemos as bolhas do
professor.

Casos especiais serão encaminhados à Assessoria de Saúde.

Caso seja necessário interromper as aulas presenciais, as 
atividades serão oferecidas apenas no sistema remoto.



Sala de Espera
Montamos uma Sala de Espera para que os alunos/funcionários que 
apresentarem sintomas indicativos da Covid-19, durante o período escolar,
possam esperar os responsáveis para dirigirem-se as suas casas. 

A Sala de Espera localiza-se na sala contígua à recepção da Rua Piauí.

Serão mantidos na sala os EPIs específicos para uso dos acompanhantes.

A recepção comunicará imediatamente à equipe de                                                
limpeza a necessidade de fazer a desinfecção da sala,                                                   
logo que o aluno/funcionário deixe o local.



Orientações para os ALUNOS

Viveremos agora uma nova etapa 
escolar, com outras atividades felizes e 
desafiadoras.

Somente a participação ativa e 
adequada de todos permitirá o sucesso 
da experiência – mais uma vez, é hora 
de atuar pensando no próprio bem e no 
bem dos seres que nos cercam.

Contamos com você!



Cada aluno deve empenhar-se em:

- usar a máscara todo o tempo (seu uso é obrigatório), fazendo a troca 

quando se apresentar úmida;

- não cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços;

- seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em caso de 

tosse e espirros;

- respeitar o distanciamento exigido, evitando qualquer tipo de 

aglomeração na utilização de espaços comuns;

- não compartilhar objetos de uso pessoal.

Orientações para os ALUNOS



Cada aluno deve empenhar-se ainda em:

- utilizar os bebedouros apenas para reposição de água nos squeezes 

individuais e pessoais;

- evitar usar acessórios como relógios, pulseiras e especialmente anéis 

que dificultem a higienização das mãos;

- colocar um uniforme limpo todos os dias, um pouco antes de ir para a 

Escola, evitando passar em outros locais que possam contaminá-lo. 

IMPORTANTE: 

Nenhum aluno deverá comparecer à Escola com 

qualquer sintoma de “gripe”, tal como febre, coriza, 

mal-estar geral, dores no corpo ou falta de ar.



Provas
As avaliações serão realizadas de forma síncrona, com os
aplicadores.
Cumpriremos com o calendário de provas divulgado pela
Coordenação Pedagógica para a segunda etapa.
Eventuais adaptações para a terceira etapa serão 
comunicadas
com antecedência.



Orientações para os ALUNOS

O que levar para a Escola?
- Mochila, contendo somente o material escolar que será utilizado no dia.

- Garrafa de água ou squeeze.

- Kit individual marcado com o nome do aluno, para cuidar do próprio                       

espaço, ter mais autonomia e criar novos hábitos contendo:

• 3 (três) máscaras reserva acondicionadas em envelope de papel 
• envelope de papel para acondicionar máscaras usadas, caso sejam de tecido
• álcool gel 
• pano multiuso



Atendendo à legislação vigente e orientações emanadas do Ministério de Educação 
e Cultura, a família poderá optar por permanecer com aulas remotas durante o ano 
de 2021.

A Escola está organizada para oferecer o ensino presencial aos que assim optarem, 
da mesma forma que a transmissão on-line das aulas e acompanhamento, para os 
que permanecerem no sistema remoto. 

Ensino Híbrido

Solicitamos que o pai ou responsável comunique à Escola com 
uma antecedência mínima de 2 (dois) dias (pelo e-mail                             

covid-fc@colegiologosofico.com.br) a opção de enviar o filho 
para as aulas presenciais, para que possamos organizar tudo 

para recebê-lo adequadamente. 

Orientações para os ALUNOS

mailto:covid-fc@colegiologosofico.com.br


"Como bons navegantes, devemos todos enfrentar os furacões e
as grandes ondas, porque, enquanto todas as coisas passam,
permanece tão-somente o que é real, o que é eterno. E nesse eterno,
nisso que permanece, devemos todos afirmar o melhor de nossas
vidas. O eterno e permanente é a parte de Deus que cada qual              
leva consigo, parte que faz florescer, até nos momentos mais         
amargos, a esperança de melhores dias. Essa parte é 
imortal, e Quem criou a vida e infundiu-lhe alento, 
jamais a destruirá, porque é sua própria Obra.” 

González Pecotche



DÚVIDAS E CONTATOS
Diretoria:
Liara Sia Moreira Salles – liarasalles-fc@colegiologosofico.com.br
Roberts Vinícius Reis – robertsv-fc@colegiologosofico.com.br
Mayra C. Miranda Araújo – mayraa-fc@colegiologosofico.com.br
Vanessa Campos N. Araújo – vanessac-fc@colegiologosofico.com.br

E-mail específico:
covid-fc@colegiologosofico.com.br
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