
PROTOCOLO DE RETORNO ÀS AULAS



CONTEXTUALIZAÇÃO

Estamos passando por um momento muito 
delicado com consequências na vida de todas 

as pessoas.

A Pandemia que assolou o mundo gerou 
grandes impactos sociais, interferindo na saúde 

física, emocional e financeira das famílias.



CONTEXTUALIZAÇÃO

Foram meses de Ensino Emergencial a Distância em 

que todos precisaram se reinventar assumindo 

diferentes papéis frente ao processo de isolamento 

e ensino e aprendizagem das crianças.

Lidamos com perdas, lutos coletivos, medo e 

insegurança. Mas, chegou o momento de 

repensarmos o retorno para as atividades 

presenciais.



CONTEXTUALIZAÇÃO

Desde o início, o Colégio Le Perini adotou 
estratégias para oferta do ensino remoto, 
sempre levando em consideração os 
diferentes contextos familiares, bem como a 
realidade do próprio Colégio e o cuidado e 
respeito com a comunidade escolar.



CONTEXTUALIZAÇÃO

Desde o início seguimos as orientações dos 
órgãos competentes e, neste momento tão 
delicado que é o retorno, não será diferente.



CONTEXTUALIZAÇÃO

Organizamos um Comitê para pensar 
exclusivamente nos protocolos com todo 

cuidado necessário para recebermos nossos 
alunos e colaboradores.



CONTEXTUALIZAÇÃO

Nossa principal base de informação para a elaboração desses protocolos são 
as orientações das Secretarias de Educação, estadual e municipal, bem como 
do Conselho Nacional de Educação em convergência com as Secretarias de 
Saúde.

Nosso objetivo central é propiciar o retorno das crianças e colaboradores com 
a maior segurança possível, conscientes de que neste momento, nenhum lugar 
estará 100% seguro. 



CONTEXTUALIZAÇÃO

Organizamos os protocolos de Retomada divididos da seguinte forma:



PLANO DE RETOMADA ESTADUAL



PROTOCOLO COMUNICAÇÃO



PROTOCOLO ESTRUTURAL: LIMPEZA E 
HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES

O cronograma de higiene ambiental, que inclui todas as estruturas como 
paredes, pisos, portas, mesas, armários, corrimão e outros será 

reestruturado e terá um aumento na frequência da realização das tarefas, 
respeitando sempre as orientações dos produtos e respectivas 

concentrações de acordo com as novas notas técnicas publicadas pela 
Anvisa (Hipoclorito e álcool 70%).

As salas ambientes (robótica, artes, música, teatro, sala dos sentimentos, 
informática e espaços do berçário) serão higienizadas adequadamente e 

desinfectadas (com Hipoclorito e álcool 70%)  a cada troca de turma.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: LIMPEZA E 
HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES

Nos berçários, quanto aos
procedimentos operacionais
padronizados para higienização de
mamadeiras, bicos, copos de
transição e chupetas, além da
desinfecção padrão já existente,
será acrescentada a desinfecção
por uso do calor (fervura), após a
lavagem com água e detergente.

Nos espaços reservados para o sono, os berços e camas serão 
posicionados com distanciamento de 1,5 metros.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: LIMPEZA E 
HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES

Como as salas do colégio são bem amplas e com janelas que favorecem a ventilação natural, 
trabalharemos com as janelas e portas abertas e ventiladores para evitar o uso de ar condicionado.

Caso o ar condicionado se faça necessário nos dias de extremo calor, vale informar que todos os 
aparelhos do colégio passam periodicamente por manutenção e limpeza de filtros e dutos, por 

empresa especializada.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: LIMPEZA E 
HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES

Marcação no piso para sinalizar o distanciamento de
1,5 metro na entrada e dependências internas do colégio.

Os horários de entrada e saída no prédio escolar serão 
escalonados com horários diferentes para 

funcionários e alunos.

Durante a formação de filas, 
distanciamento de 1,5 metro

Sinalização de mão única em corredores e 
escadas para minimizar o tráfego frente a frente



PROTOCOLO ESTRUTURAL: SAÚDE E SEGURANÇA

A entrada de prestadores de serviço 
será feita por portaria independente 

da circulação de alunos.

Os procedimentos operacionais para manejo de 
resíduos (lixos) foram atualizados com aumento na 

frequência da retirada e higienização de lixeiras.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: SAÚDE E SEGURANÇA

Os atendimentos dos setores de matrícula, secretaria, financeiro e pedagógico com a coordenação 
serão realizados por canais remotos (telefone, e-mail e agenda digital); se necessário o atendimento 

presencial, ele será realizado com agendamento, contribuindo assim com a manutenção do 
distanciamento social.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: SAÚDE E SEGURANÇA

O uso de salas dos professores, de reuniões e de apoio será limitado a 
grupos pequenos, respeitando o distanciamento de 1,5 metro.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: SAÚDE E SEGURANÇA

Não será permitido circulação ou permanência de familiares e
outras pessoas nas dependências do colégio.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: SAÚDE E SEGURANÇA

Eventos, festas, campeonatos esportivos e outros eventos presenciais estão 
suspensos.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: SAÚDE E SEGURANÇA

Se o aluno, já no colégio, apresentar sintomas de
gripe, coriza, tosse, febre e outros, imediatamente
será acompanhado por um funcionário ao
ambulatório (local seguro e isolado), até que pais/
responsáveis venham buscá-lo IMEDIATAMENTE
após o contato do colégio. É fundamental manter a
instituição informada sobre sua situação de
saúde, podendo retornar para as atividades
escolares presenciais SOMENTE após a liberação
médica, com a entrega do atestado.

Funcionários e alunos 
que estiverem com 
sinais e sintomas, 

doentes ou que 
tiveram contato 
direto com uma 

pessoa com Covid-19 
DEVERÃO ficar em 
casa por 14 dias.

Os cuidados com a saúde da nossa equipe então
sendo redobrados, além dos exames periódicos
exigidos pelas autoridades sanitárias, será feito
diariamente controle de sinais, queixas e
sintomas.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: SAÚDE E SEGURANÇA

Serão afastados de atividades presenciais,
reorganizando-os em alguma das modalidades
remotas possíveis, alunos e funcionários que se
enquadrem nos grupos de risco ao Covid-19, dentre
eles: maiores de 60 anos, gestantes, portadores de
imunodeficiência de qualquer espécie,
transplantados e cardiopatas, portadores de demais
comorbidades associadas à Covid-19.
É recomendável que a MESMA pessoa, exceto as de
grupo de risco para o Covid-19, LEVE E BUSQUE o
aluno todos os dias. Todos usando máscaras;

Pais e funcionários deverão informar a escola sobre a existência de casos 
confirmados de Covid-19 na família, imediatamente à tomada de conhecimento.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: HIGIENE PESSOAL

Para crianças acima 
de 2 anos de idade e 
adultos em geral é 

OBRIGATÓRIO O USO 
DE MÁSCARA dentro 

da instituição de 
ensino, no transporte 
escolar e em todo o 

percurso de casa até 
o colégio.

Está expressamente 
proibida a entrada no 
colégio de qualquer 

pessoa sem o uso da 
máscara.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: HIGIENE PESSOAL

Cada aluno deverá trazer de casa um 
kit de máscaras em quantidade 
suficiente para trocas a cada 2-3 horas. 
A escola não fornecerá máscaras, pois 
a padronização dificultará a 
identificação e o controle das trocas. 
Portanto, as máscaras deverão vir 
identificadas com nome e série do 
aluno.
Haverá parada obrigatória para a troca 
de máscara de alunos e funcionários, 
seguindo a recomendação do tempo de 
uso/ tipo de máscara.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: HIGIENE PESSOAL

Os alunos e funcionários serão orientados quanto aos corretos procedimentos de
manuseio, uso e higienização das máscaras.

A escola fornecerá kits de máscaras PARA OS FUNCIONÁRIOS, complementando os
EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) já fornecidos pela escola para cada tipo
de atividade; principalmente dos setores de limpeza, manuseio e manipulação de
alimentos e aferição de temperatura.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: HIGIENE PESSOAL

Os pais/ responsáveis deverão
aferir a temperatura corporal do
aluno antes da ida para o colégio;
caso a temperatura esteja acima de
37,5°C, a orientação é não trazê-lo
para a escola.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: HIGIENE PESSOAL

Foram adquiridos termômetros digitais
infravermelho para a aferição de temperatura de
todas as pessoas que adentrarem o colégio; caso a
temperatura esteja acima de 37,5ºC será proibida
a entrada e orientado a procurar atendimento
médico.

Visando a higienização nas entradas do colégio,
foram providenciados tapetes sanitizantes para a
desinfecção das solas dos sapatos e cinco totens
de álcool em gel 70%, com alturas adaptadas para
uso infantil e adulto, sem toque, com acionamento
por pedal.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: HIGIENE PESSOAL

Todas as salas possuem dispensers de
álcool em gel 70% para uso exclusivo da
turma, como também, nas áreas de
circulação há dispensers com fácil acesso,
afixados nas paredes;



PROTOCOLO ESTRUTURAL: HIGIENE PESSOAL

Foram instalados pias e lavabos
nos ambientes abertos em
diferentes espaços do prédio para
facilitar a lavagem e higienização
frequente das mãos (sabonete
líquido, álcool gel e toalha
descartável) durante a circulação
dos alunos pelos ambientes do
colégio.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: HIGIENE PESSOAL

Conforme orientação, o uso de água potável deve ser de modo individualizado, por isso 
os bebedouros com acionamento manual foram interditados; portanto cada criança 

deverá trazer a sua garrafinha, devidamente identificada.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: HIGIENE PESSOAL

As mochilas e lancheiras serão higienizadas com álcool 70% 
na entrada do colégio.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: HIGIENE PESSOAL

Em relação aos uniformes dos funcionários, os cuidados serão redobrados, no 
que se refere a quantidade suficiente para troca.

No caso do berçário, os funcionários serão orientados para que tragam 
uniforme e calçados adicionais limpos para a utilização exclusiva neste 

ambiente de trabalho.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: HIGIENE PESSOAL

Estudos mostram que os fluidos da
boca e do nariz são as maiores fontes
de disseminação do Coronavírus,
portanto a escovação de dentes
caracteriza um momento de fácil
contágio, sendo assim, a escovação
dos dentes no colégio dos alunos de
meio período está temporariamente
suspensa, acontecendo apenas após o
almoço para os alunos de período
integral.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: ALIMENTAÇÃO

As medidas de controle higiênico sanitário na
produção e distribuição de refeições foram atualizadas
e reforçadas a fim de garantir a segurança de todos os
agentes envolvidos no processo.

Segundo a Agência Nacional de vigilância sanitária
(ANVISA) e o Ministério da Saúde, a probabilidade de
transmissão do vírus através dos alimentos é baixa; no
entanto algumas medidas tornam-se importantes para
a produção de refeições seguras, evitando assim a
disseminação do vírus.

O layout da cozinha, ambiente de armazenamento,
higiene, manipulação e confecção de alimentos, já é
estruturado para o distanciamento físico conforme os
protocolos de higiene orientados pela ANVISA, de
forma que não haja contaminação cruzada.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: ALIMENTAÇÃO

A quantidade de mesas e cadeiras no refeitório
serão reduzidas possibilitando um afastamento
significativo entre os alunos. A disposição dos
alunos será feita em X e não mais lateralmente,
separados por barreiras acrílicas.

Os horários da refeições serão escalonados para
que não ocorra o contra fluxo e para que possam
garantir o distanciamento de 1,5 metro.

Todos os colaboradores envolvidos no processo
de manipulação e preparo das refeições,
receberão treinamento intensivo e contínuo e
terão acompanhamento setorial, visando a
eficácia dos protocolos de saúde implantados.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: ALIMENTAÇÃO

Devido a impossibilidade do uso da máscara durante as refeições, a orientação quanto ao
distanciamento de 1,5 metros entre os alunos, evitando que fiquem frente a frente, bem como
a necessidade de escalonar horários para a realização das refeições em grupos pequenos de
alunos, evitando aglomeração no refeitório; FICAMOS IMPOSSIBILITADOS DE OFERECER O
LANCHE COLETIVO E ALMOÇO PARA OS ALUNOS DE MEIO PERÍODO.

A alimentação dos alunos do Berçário e do Mini 
Maternal será mantida no mesmo formato de 

antes da pandemia.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: ALIMENTAÇÃO

Diante deste cenário, o aluno deverá trazer seu lanche de casa em 
recipientes térmicos dentro da lancheira, a qual será devidamente 

higienizada na entrada do colégio.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: ALIMENTAÇÃO

Com a utilização da lancheira trazida de casa é possível o 
lanche acontecer ao ar livre em diferentes espaços da 

escola, além de evitar seu manuseio por outras pessoas. 

O lanche da tarde para os alunos do período integral será 
fornecido pelo colégio para evitar o armazenamento na 

geladeira.



PROTOCOLO ESTRUTURAL: ALIMENTAÇÃO

O almoço será servido apenas para alunos de período integral ou do
curso Bilíngue-Edify; ficando impossibilitada a contratação do almoço
para alunos de meio período, mantendo assim número reduzido de
alunos no refeitório.

A distribuição das refeições seguirão o padrão do colégio, com refeições
porcionadas individualmente, sempre pela mesma funcionária, devidamente
paramentada. A ventilação do espaço será garantida.



PROTOCOLO COMUNICAÇÃO



PROTOCOLO PEDAGÓGICO

O retorno acontecerá de forma 
progressiva, com as turmas 
divididas em dois grupos (Turma A 
e Turma B). Esses grupos não 
podem sofrer alterações, ou seja, a 
criança poderá frequentar as aulas 
APENAS na semana do grupo na 
qual está alocada.

Ofereceremos duas 
modalidades paralelas 
de ensino, o remoto e 
o presencial, 
considerando o 
revezamento dos 
grupos e as crianças 
que não retornarão 
para a escola.



PROTOCOLO PEDAGÓGICO

Em sala de aula garantiremos o distanciamento 1,5m entre os alunos.



PROTOCOLO PEDAGÓGICO

Daremos maior ênfase aos trabalhos ao ar livre.



PROTOCOLO PEDAGÓGICO

Os materiais utilizados, poderão ser apenas de uso individual.

Materiais coletivos não serão liberados.



PROTOCOLO PEDAGÓGICO

Horários e locais de intervalo serão organizados de forma separada: 
com alunos em grupos pequenos e fixos.



PROTOCOLO PEDAGÓGICO

As atividades físicas serão reorganizadas considerando o distanciamento de 1,5m 
entre as crianças e não utilizaremos materiais coletivos.



PROTOCOLO PEDAGÓGICO

Organizaremos ações emergenciais de cuidado com a saúde emocional das crianças e 
colaboradores; 

A primeira semana de retorno terá como foco principal a saúde emocional das crianças, as 
orientações para uso dos espaços escolares, os novos combinados (regras) neste contexto de 

pandemia e a integração com os colegas e professores.



PROTOCOLO PEDAGÓGICO

A partir da segunda semana, 
desenvolveremos o plano de 
avaliação diagnóstica do 
período de atividades on-line, 
a fim de verificar o processo 
de aprendizagem das 
crianças e possíveis 
dificuldades.

Daremos continuidade ao 
apoio pedagógico para os 
alunos com defasagem;
Organizaremos a 
readequação do currículo, a 
partir dos resultados das 
avaliações diagnósticas.



PROTOCOLO PEDAGÓGICO

As entradas serão controladas e alternadas, 
evitando aglomeração nos processos de 
higienização e aferição de temperatura. Os 
alunos serão conduzidos pelos professores 
auxiliares até a sala de aula.



PROTOCOLO PEDAGÓGICO

Na Biblioteca, será permitido apenas os momentos de contação de história, com a 
professora manuseando o livro, respeitando distanciamento de 1,5 m entre os alunos.

O livro utilizado pela 
professora será 

higienizado e separado 
por 5 dias. O manuseio 
dos livros pelos alunos 

está suspenso 
temporariamente.



PROTOCOLO PEDAGÓGICO

O Dia do brinquedo 
está suspenso 

temporariamente.



PROTOCOLO PEDAGÓGICO

O uso da Jogoteca e laboratório está suspenso temporariamente, 
por se caracterizar espaço de manuseio e troca de objetos;



PROTOCOLO COMUNICAÇÃO



PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

1.
Pesquisa com 
as famílias.

2.
Divulgação da 
pesquisa com 
a comunidade 

escolar.



PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

3. Orientação aos pais de como preparar as crianças com os  
cuidados de saúde necessários para o retorno das aulas.



PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

4. 
Apresentação 
dos Protocolos 

de Retorno.



PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

5. Divulgação do Novo Calendário Escolar



PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

6. Divulgação de materiais de 
conscientização nos meios de 

comunicação do colégio

conscientização 
nos meios de 
comunicação

do colégio.

6.
Divulgação de
materiais de



PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

7. Apresentação de recurso para 
público considerado grupo de risco.

8. Divulgação da organização da nova 
estrutura física do Colégio.



PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

9. Apresentação da Proposta 
Pedagógica envolvendo 

ensino presencial e remoto 
para garantir o acesso aos 

conteúdos em todas as fases 
da retomada.

10. Treinamento aos 
colaboradores internos 
quanto à higienização 
pessoal e dos alunos, 
como também a nova 

rotina escolar.



PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

11. Distribuição de materiais de 
conscientização nos ambientes 

do colégio sobre todos os 
cuidados necessários com a 

higiene, a saúde e a segurança, 
evitando assim a disseminação 

do vírus.



PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

O colégio notificará a existência 
de casos confirmados de Covid-19 

às autoridades de saúde do 
município, detectados em alunos, 

funcionários e demais 
colaboradores, imediatamente à 

tomada de conhecimento.

Informação e treinamento intensivo e continuo às 
famílias sobre este protocolo de saúde, com 
especial ênfase no engajamento colaborativo 
deste na orientação de seus familiares e na sua 
corresponsabilidade no sucesso dessas medidas, 
inclusive com rápida e fidedigna comunicação à 
instituição de ensino no caso de constatação de 
algum dos sintomas da Covid-19. 



PROTOCOLO COMUNICAÇÃO



PROTOCOLO JURÍDICO

Orientações sobre a responsabilidade da escola e 
das famílias.

Assinatura dos seguintes termos:

! Termo de responsabilidade para retirada da criança 
com sintomas gripais do Colégio;

! Termo de responsabilidade pelas informações 
prestadas, relacionadas ao COVID19;

! Termo de responsabilidade pela frequência da 
criança na escola, apenas na semana/grupo em que 
está alocada;

! Termo de responsabilidade sobre a entrada da 
criança na escola, apenas se estiver fazendo uso 
devido de máscara e com temperatura abaixo de 
37,5º.



PROTOCOLO COMUNICAÇÃO



PROTOCOLO SAÚDE EMOCIONAL

Novos tempos, nova realidade e nova escola.
Depois de 5 meses longe do ambiente escolar, a necessidade de se intensificar os cuidados com a
higienização para evitar a disseminação do vírus e diante do possível retorno das aulas
presenciais em outubro, o Colégio Le Perini desenvolveu o Protocolo de Saúde Emocional e busca,
por meio das ações voltadas para toda a comunidade escolar, conquistar o Selo Azul.
A jornada Selo Azul, busca refletir sobre a importância de começar a planejar o retorno ao
ambiente escolar, tanto no que tange às medidas de higienização, como também em relação
à saúde mental de alunos, professores e funcionários da escola. Trata-se da “Jornada LIV
aproxima” – que inicia com o Guia LIV e termina com o Selo Azul, que será entregue para todas
as escolas que participarem da jornada completa.



PROTOCOLO SAÚDE EMOCIONAL

Organizamos várias Lives com profissionais parceiros para cuidar da saúde 
emocional dos professores, alunos e familiares e como juntos  prepararemos as 

crianças para o retorno a nova escola.
Programação



JORNADA DO SELO AZUL



A primeira etapa 
será em torno da
preocupação em 
entender como 
cada pessoa está 
voltando depois de
passar um período 
de tempo distante 
fisicamente da 
escola e também
sobre as que vão 
optar por não 
voltar. 

A segunda 
etapa consiste 
na preocupação 
de elaborar as 
vivências,
pensamentos e 
experiências do 
isolamento 
social.

A terceira etapa é um 
convite para que uma 
nova porta se abra 
dentro da escola e 
ser um passo inicial 
para que a 
preocupação 
socioemocional se 
torne realmente um 
pilar institucional.

JORNADA DO SELO AZUL



Realizaremos encontro entre a família e escola;
Intensificaremos as ações do LIV, por meio de atividades 
diversificadas que visam o trabalho com a inteligência 

emocional das crianças.

PROTOCOLO SAÚDE EMOCIONAL




