CARTILHA DOS
PROCEDIMENTOS DE VOLTA
ÀS AULAS PRESENCIAIS
Queridos Pais/Responsáveis,
Estamos preparados para a volta às aulas e a expectativa é imensa. Já adequamos a escola para
receber os alunos e colaboradores de forma segura. Elaboramos esta cartilha com algumas
informações básicas que, posteriormente, serão mais detalhadas em nosso Protocolo de Volta às
Aulas - Guia de Acolhimento para garantir um retorno saudável e feliz.
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Matando as saudades! As aulas presenciais, conforme pronunciamento do Governo de São
Paulo, deverão retornar, com restrições, a partir do dia 08 de setembro de 2020. Nas
Unidades da Ponta da Praia, Embaré e Conselheiro Nébias, devido ao Feriado da Padroeira
Nossa Senhora do Monte Serrat, as aulas deverão retornar somente no dia 09 de setembro.
Nesta primeira etapa, a escola só poderá receber 35% de sua capacidade e, por isso,
faremos um escalonamento dos alunos, que será apresentado detalhadamente no
Protocolo de Volta às Aulas - Guia de Acolhimento.
Xô la! Os horários de entrada e de saída acontecerão de forma intercalada para evitar
aglomerações e a distância entre as pessoas estará determinada no piso. Por isso, que
atento ao horário de seu lho, procure não se atrasar e nos ajude a manter a ordem e o
distanciamento mínimo de 1,5m, impostos pelas autoridades nesse “novo normal”. A
parceria entre família e escola será fundamental.
Saúde em primeiro lugar. Ao deixar seu lho na escola, certique-se de que ele não
apresente nenhum sintoma da Covid-19, de que esteja com máscara, uniforme limpo e
tênis ou sapatos fechados. Cada aluno deverá estar com sua garranha de água e trazer o
mínimo de material escolar necessário.

Checklist da saúde: Na entrada de todas as Unidades, teremos:
Tapetes sanitizantes para desinfecção de sapatos;
Um colaborador para aferir a temperatura , fazendo o controle de cada pessoa que
entra na escola;
Ÿ Álcool em gel para higienização;
Ÿ Demarcação no piso para identicar o distanciamento de 1,5m .
Ÿ
Ÿ

Salas bem ventiladas: O aluno irá diretamente para sua sala de aula. As salas carão sempre
com portas e janelas abertas para favorecer a ventilação e, entre as carteiras, haverá uma
distância de 1,5m .

A ordem é limpar, limpar e limpar! A escola será higienizada constantemente. Salas de aula,
corredores, corrimãos e banheiros obedecerão a protocolos internacionais de desinfecção
e limpeza. Em cada troca de turmas e períodos, a limpeza será ainda mais reforçada,
garantindo higiene e total segurança para todos.
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Cada um na sua vez: Faremos um controle para os alunos irem ao banheiro, evitando
aglomerações no local. Todos os banheiros foram adaptados aos protocolos de segurança
e terão sabonete líquido, álcool em gel e papel toalha.

Cuidado com o próximo: Pensar no próximo é um ato de consideração e amor. Por isso,
nesse momento, para evitarmos qualquer possibilidade de contaminação, não
compartilharemos materiais escolares, brinquedos, alimentos ou demais objetos. E a
máscara? Ah, ela será nossa companheira inseparável! Será OBRIGATÓRIO o uso de
máscaras (reutilizáveis ou descartáveis) para todos acima de 2 anos.

Conscientizar e educar: A comunicação é fundamental neste momento. Em todos os níveis
de Ensino, discutiremos o assunto da pandemia, levando informação e conhecimento
sobre o vírus, sintomas, formas de contágio, tudo para que o aluno não apenas cumpra,
mas também compreenda o porquê dessas medidas em sua “nova escola”.

Essas são apenas algumas das medidas que estão em implantação para receber todos com
total segurança. Estamos contando os dias para revê-los e estarmos juntos!
"Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer."
(Confúcio)

CONTAMOS COM VOCÊS PARA UMA VOLTA
ÀS AULAS SEGURA E SAUDÁVEL!
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SINTOMAS MAIS COMUNS DA COVID-19
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