
          

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

Queridas famílias e parceiros COLAG! 

Estamos iniciando uma nova etapa na vida de todos e para que esse recomeço seja positivo e 

responsável precisamos contar com a atenção, compreensão e colaboração de cada um de vocês que 

fazem parte dessa grande família que é a nossa escola. 

Algumas mudanças ocorrerão em nossa rotina e precisaremos do apoio e organização de todos para que 

os protocolos de segurança necessários e conforme o Plano São Paulo sejam cumpridos.  

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  

-- Higienização das mãos com álcool gel 70% ao entrar na escola e frequentemente durante a 

permanência no ambiente escolar; 

- Disponibilização de tapetes sanitizantes em pontos de acesso ao interior da escola; 

-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; 

- 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 do aluno; 

- Cada aluno deverá utilizar sua própria garrafa de água que deverá estar identificada   

- 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; 

- 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; 

- Os alunos 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. 

 

 

 

Atenciosamente! 

Direção e Coordenação COLAG 

 

                                                          


