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ORIENTAÇÕES E PROTOCOLO VOLTA ÀS AULAS- 08/02/2021

1- PROVIDÊNCIAS DA ESCOLA: 

- Capacitação de professores e funcionários que estarão 
trabalhando presencialmente;

- Aquisição de Epi’s e máscaras para uso dos funcionários 
e professores dentro da unidade escolar;

- Limpeza dos ambientes a cada 3 horas como determina 
o protocolo sanitário;

- Atenderemos diariamente 35% da capacidade de alunos 
da escola; 

- Aferição da temperatura de todos os funcionários, 
professores e alunos na entrada da escola. Caso a 
temperatura esteja  igual ou superior a 37,5°C não será 
permitida  a permanência no ambiente escolar, conforme 
determinação contida no Protocolo de Segurança do Plano 
São Paulo 
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-Higienização de produtos, embalagens, utensílios, 
equipamentos e superfícies de distribuição das refeições ;

- Horários alternados de refeições, com estudantes 
separados por turnos, diminuição de alunos por mesa e 
separação adequada das  mesmas. 

2- PROVIDÊNCIAS DAS FAMÍLIAS:
-Aferir a temperatura da criança antes de sair de casa. Caso 
a temperatura esteja  igual ou superior a 37,5°C , a mesma 
deverá  ficar em casa  sob observação dos pais e/ou 
responsáveis;
OBS: Caso tenha algum familiar com suspeita de COVID, 
pedimos para que a criança fique em casa e aguarde o 
resultado do exame e liberação médica.

- Todos os materiais trazidos pelos alunos dentro da 
mochila e lancheira, devem vir higienizados de casa;

- Os lanches deverão ser  trazidos de casa,   devidamente 
embalados, higienizados e identificados com o nome da 
criança;
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- Cada aluno deverá utilizar sua própria garrafa de água 
que deverá estar identificada  

- Evitar o uso de lenços de pano e  chupeta amarrados 
na fralda;

- O aluno que frequenta somente o período da manhã 
deverá trazer 3 máscaras, devidamente identificadas e 
acondicionadas em saquinhos plásticos;

- O aluno que frequenta Período Integral deverá trazer 
6 máscaras, devidamente identificadas e 
acondicionadas em saquinhos plásticos;

3- RECADOS IMPORTANTES:
- Os horários de entrada e saída deverão ser seguidos 

rigorosamente;

- Fica suspenso o dia do brinquedo para evitarmos, 
nesse momento de distanciamento, o 
compartilhamento dos mesmos;
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- As festas de aniversário ficarão suspensas por 
tempo indeterminado;

- Fica proibida a circulação de pessoas que não fazem 
parte do ambiente escolar dentro da unidade;

- As crianças deverão ser deixadas pelos pais na 
entrada da escola, onde serão recepcionadas pelos 
funcionários responsáveis pela triagem de aferição 
de temperatura e condutas de higiene; 

- Assuntos administrativos devem ser tratados, 
preferencialmente, por telefone ou e-mail;

Contamos com a colaboração de todos 
para que evitemos aglomerações e assim 

possamos cumprir todos os protocolos 
necessários à saúde e bem estar de 

todos.



APRESENTAÇÃO
EQUIPE PEDAGÓGICA



DIREÇÃO E 
COORDENAÇÃO

DIRETORA: Profª Simone

COORDENADORA: Profª Taís



PROFESSORES
ED. INFANTIL

EDUCAÇÃO INFANTIL II:
Manhã /Tarde
- Profª : Ana Carolina /Profª : Poliane

- Inglês:  Profª Priscila

- Contação de Histórias: Profª Mauriem

- Música: Profª Patricia 

EDUCAÇÃO INFANTIL III  e IV
Manhã  /Tarde
- Profª : Gislane /Profª : Patrícia

Manhã  /Tarde
- Profª : Cristiane /Profª : Viviane

- Inglês:  Profª Priscila

- Contação de Histórias: Profª Mauriem

- Ed. Física: Profº Júlio

- Música: Profª Patrícia



PROFESSORES
FUND. I

1º Ano  A           / 1º Ano  B
Profª Marcela/Profª Aline

- Inglês:  Profª Priscila

- Leitura: Profª Mauriem

- Arte: Profª Marília

- Ed. Física: Profº Júlio

- Música: Profª Patrícia

2º Ano
Profª Bianca

- Inglês:  Profª Priscila

- Leitura: Profª Mauriem

- Arte: Profª Marília

- Ed. Física: Profº Júlio

- Música: Profª Patrícia



PROFESSORES
ATIVIDADES EXTRAS

RECREIO MONITORADO:

Profª Júlia

Profª Isabela

DANÇA: 

Profº Raphaela

TEATRO:

Profª Ana Paula

JUDÔ:

Profº Christopher



FUNCIONÁRIOS
COLABORADORES

Carmem

Fernando

Edi

Irene



AULAS HÍBRIDAS

-Adequação das salas de aula para receber os 
alunos;

-Capacidade da sala compatível com a 
quantidade de alunos que serão recebidos de 
forma presencial;

Aulas remotas:
• Aulas pelo Zoom
• Arquivo de como baixar o aplicativo
• Comprometimento da família
• Horário adaptado
• Uniforme .
• Os Responsáveis vão receber o link das 

aulas pelo whatsapp cadastrado, 5 
minutos antes de cada aula



SITE

http://www.colag.com.br/


SITE

• LOGIN E SENHA ;

• CALENDÁRIO ESCOLAR

• PLANO DE AULA

• RECADOS E INFORMATIVOS

• GABARITOS

• BOLETIM (SEMANAL E BIMESTRAL)

• DOCUMENTOS  LEGAIS



CALENDÁRIO 
ESCOLAR

• CALENDÁRIO COM 200  DIAS LETIVOS E 

MAIS DE 1600 HORAS DE ATIVIDADES 

ESCOLARES.



GRADE HORÁRIA



PLANOS DE AULA

• COMO  APARECE ?

• PARA O QUE 
SERVE ?



PLANOS DE AULA
ED. INFANTIL



PLANOS DE AULA
1º E 2º ANOS

ENS. 
FUNDAMENTAL



PLANOS DE AULA
DISCIPLINAS

MATEMÁTICA –
2º ANO

ENS. 
FUNDAMENTAL



PLANOS DE AULA
ARTE/MÚSICA/

ED. FÍSICA



PLANOS DE 
ATIVIDADES

RECREIO



CRONOGRAMA DE 
AVALIAÇÕES 

QUINZENAIS E
BIMESTRAIS



NOTAS DAS 
VERIFICAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM



CARDÁPIO ALMOÇO



UNIFORME

VALOR:
CONJUNTO:  R$80,00


