
PLANO DE REABERTURA

PAIS E/OU FAMÍIAS
A família será orientada a 
tomar todas as medidas 

de segurança necessárias, 
além de ensinar seus 

filhos a ter novos hábitos 
para a volta às aulas 

presenciais.

SOCIOEMOCIONAL
Nossos colaboradores e a 

família receberão 
treinamento especial para 
acolher todos os alunos de 

forma que se sintam seguros. 
As crianças terão um retorno 
alegre e sem contato físico.

PEDAGÓGICO
Os professores serão 

preparados para o retorno, 
com replanejamento de 

conteúdo e revisão, para que 
todos possam aprender o 
essencial e nenhum aluno 

ficará para trás.
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COMUNICAÇÃO
O Colégio estará em 

comunicação constante com 
os pais para as orientações 

necessárias. 
Antecipadamente os pais 
terão a oportunidade de 

conhecer os preparativos para 
o retorno de acordo com os 

protocolos de segurança.



FASES QUE ANTECEDERAM A RETOMADA

• Definição das normas de segurança sanitária para os ambientes escolares.

• Diagnóstico da capacidade de atendimento da escola e condições para sua adequação.

• Definição da progressividade do retorno e dimensionamento das alternativas de rodízios
dos estudantes, face às condições da escola e possibilidades de sua readequação;

• Definição prévia da revisão curricular (a ser revisada a partir de avaliação dos estudantes
ao retornarem) e das estratégias de ensino híbrido, visando ao alcance dos objetivos de
aprendizagem, desenvolvimento e o cumprimento da carga horária mínima anual;
aquisição/adequação dos meios necessários;

• Orientação prévia aos estudantes, servidores e famílias quanto ao retorno,
especialmente sobre os cuidados sanitários;

• Levantamento dos servidores em grupo de risco que deverão atuar em trabalho remoto;

• Procedimentos para acolhimento.



PROTOCOLO PARA AS FAMÍLIAS

• Orientar e treinar os filhos sobre o uso da máscara e ensiná-los a higienizar as
mãos corretamente;

• Higienizar todo material que estiver dentro da mochila;

• Enviar garrafinha própria para água e máscaras extras embaladas
individualmente identificadas com nome completo;

• Enviar o lanche embalado e higienizado;

• Orientar quanto aos cuidados necessários em relação às brincadeiras, contatos,
sem alarme e medo;

• Efetuar a troca do uniforme diariamente;

• Enviar lenço de papel;



PROTOCOLO PARA AS FAMÍLIAS 

• Enviar álcool em gel para os alunos(as) do 6º ao 9º Ano/EF II e Ensino Médio;
Para os alunos(as) do 1º ao 5º Ano/EF I não será necessário enviar;

• Evitar o envio de brinquedos pessoais;

• Enviar na mochila somente material que será utilizado e solicitado;

• Manter a unha das crianças bem aparadas, a fim de evitar a colonização de
microrganismos;

• Atentar-se para a manifestação de qualquer sintoma em relação à saúde, nesse
caso, o aluno deve ficar em casa;

• Orientar o aluno a evitar tocar em Maçanetas, Corrimão, Barras de apoio,
Fechaduras, Interruptores, Aparelhos de telefone, Teclados, Mouses, Mesas,
Cadeiras, Mobílias em geral, Controle remoto, Bancadas e Torneiras.



PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

• O NEP/Objetivo informa aos pais e/ou responsáveis que terá
um canal aberto para esclarecimentos e que os pais serão
constantemente comunicados sobre todas as circunstâncias
por meio do site do Colégio, WhatsApp dos grupos, SAE,
vídeos, telefones, reuniões e lives. Todo retorno será
consciente e obedecerá às medidas necessárias de acordo
com o CNE, SEESP, OMS e Vigilância Sanitária. Os protocolos
serão elaborados e apreciados por comitês formados por
especialistas, pais, colaboradores e alunos.



PROTOCOLO EM CASO DE SUSPEITA 
DE COVID-19

• É de responsabilidade de cada família/aluno e funcionário que
apresentar sintomas de Covid-19 comunicar o Colégio sobre a
situação de saúde, para que possamos iniciar a quarentena,
permanecendo afastado até que a pessoa tenha atendimento
médico para diagnóstico.

• Cabe a escola comunicar o fato aos envolvidos que tiveram
contato próximo com essa pessoa na escola e informar a
necessidade de afastamento dos mesmos e acompanhar o estado
de saúde e informações sobre resultados de exames.



NOVAS ADAPTAÇÕES

• O Colégio poderá receber entre 8 a 20 alunos, a depender da metragem de cada sala, totalizando
em uma ocupação máxima de 35% dos alunos.

• Calendário reestruturado e homologado pela Diretoria de Ensino.

• Flexibilização dos 200 dias letivos;

• Cumprimento das 800 horas conforme lei;

• Todos os colaboradores serão treinados obedecendo a todos os protocolos, conforme anexo;

• Sinalização das carteiras nas salas de aulas;

• Sinalização do solo e de todas as áreas obedecendo os critérios necessários de distanciamento

• Cartazes espalhados pela escola facilitando a locomoção;

• Higienização será criteriosa em todos os ambientes inclusive nos locais de alto toque;



NOVAS ADAPTAÇÕES

• Entrada dos alunos na escola de acordo com escalonamento de horário;

• Ventilação natural nas salas de aula;

• Álcool em gel disponibilizado em todas as salas de aula;

• O recreio será escalonado;

• A escola disponibilizará uma sala para possíveis eventualidades, como: → Criança com
diarreia. → Febre, etc... Essa criança permanecerá em sala totalmente ventilada até a
chegada dos pais. Após a saída do aluno a sala será toda higienizada.

• Higienização da escola após o término do período;

• Para a utilização do banheiro, o aluno será acompanhado por um funcionário até o local
que irá lembrá-lo de lavar as mãos após o uso. Em seguida, o banheiro será higienizado
novamente.



PROTOCOLO PEDAGÓGICO

• Os professores serão preparados pedagogicamente para o retorno, com replanejamento dos
conteúdos;

• Levantamento do conteúdo essencial no ano;

• Avaliação diagnóstica;

• Plano de recuperação elaborado visando à aprendizagem significativa, para que nenhum aluno seja
prejudicado;

• Revisão dos objetivos de aprendizagem para o ano letivo em curso;

• Aulas remotas deverão continuar com elaboração de um cronograma que atenda tanto as aulas
remotas, como as presenciais.

• Utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções;

• Legitimar as aprendizagens adquiridas pelos alunos durante a pandemia;

• Planejamento e adequação das competências e habilidades para 2021;



 Os pais levarão os filhos e aguardarão a aferição de temperatura;

 O aluno adentrará ao colégio após autorização, irá higienizar os
calçados pisando no tapete higienizador e lavar as mãos antes de
dirigir-se-á à sala de aula;

 Todos manterão o distanciamento social;

 Fornecedores, pais, visitantes, não circularão no ambiente escolar
durante o período das aulas presenciais;

 Todos os colaboradores estarão devidamente uniformizados de
acordo com a exigência sanitária;

 A entrada e saída ao recinto obedecerá ao escalonamento
predeterminado;

 Será obrigatório o uso de máscaras o tempo todo.

ENTRADA E SAÍDA



 O recreio obedecerá ao horário diferenciado, evitando
aglomeração e respeitando o distanciamento social;

 O lanche virá de casa, embalado;

 As mãos deverão ser lavadas antes e depois do lanche;

 As brincadeiras serão orientadas e respeitarão o
distanciamento;

 Todos os auxiliares estarão orientados para direcionarem à
coordenação qualquer problema.

 A cantina permanecerá fechada.

RECREIO



 De 1º ao 5º Ano/EF I e Educação Infantil, será desenvolvida no
horário regular, presencial e remoto com atividades que
desenvolvam habilidades individuais evitando toque e
aglomeração;

 De 6º ao 9º/EFII e Ensino Médio será desenvolvida de maneira
presencial e remota, sendo que, no modo presencial,
respeitará a quantidade determinada de 35% dos alunos;

 As aulas terão o objetivo de aprimoramento físico, sem
atividades coletivas.

EDUCAÇÃO FÍSICA



 Professores e colaboradores receberão treinamento
especial para o acolhimento;

 As crianças terão um retorno festivo e alegre, mas sem
abraços e/ou toque;

 A psicóloga, a coordenação, a direção e alguns
professores do Colégio estarão, a partir da segunda
quinzena de agosto, preparando funcionários, família e
professores para o acolhimento.

PROTOCOLO SOCIOEMOCIONAL



EDUCAÇÃO INFANTIL
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A Educação Infantil, por atender crianças pequenas, traz desafios diferentes das

outras etapas da EducaçãoBásica.

Trabalhar com crianças pequenas implica em conhecer suas necessidades. Cuidar e

educar devem ser ações impregnadas de um olhar minucioso por parte dos adultos

que estãoem contatocomas crianças.

O NEP/Objetivo compreende a infância como base principal na formação do sujeito

e para o retorno das aulas presenciais no Infantil, o NEP/Objetivo seguirá os

protocolosoficiasda OMS,CNE, VigilânciaSanitária e os protocolosdo NEP/Objetivo.



PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

• Os pais serão orientados através de reuniões, vídeos,
WhatsApp, site do colégio e lives;

• O protocolo será apresentado e discutido com as famílias;

• Apresentação aos pais, de maneira virtual, de como a escola
está preparada para o retorno;

• Comunicação constante entre as famílias.



PROTOCOLO DE SAÚDE

• Demarcação do espaço físico com setas no chão;

• Disponibilização de álcool em gel em todas as salas e
departamentos da escola;

• Interdição do refeitório;

• Demarcação do local para que as crianças saibam onde sentar;

• Higienização das mãos antes e depois do lanche;

• O lanche será servido na sala de aula ou em ambiente ao ar livre;

• Utilização de ambientes abertos e arejados;

• Utilização de máscaras por todos os funcionários.



PROTOCOLO PEDAGÓGICO

• As atividades recreativas serão oferecidas em ambiente aberto, evitando
aglomeração;

• Todas as atividades pedagógicas serão desenvolvidas no modelo presencial
e/ou remoto;

• Crianças até 3 anos não devem usar máscaras, por isso as atividades devem
ser realizadas ao ar livre.

• Todos os brinquedos, camas e utensílios serão higienizados antes e depois do
uso.

• Piscina e banco de areia não serão utilizados.



VESTUÁRIO E ALIMENTAÇÃO

• Os pais devem enviar trocas de roupas extras, máscaras personalizadas e fraldas, todas
devidamente embaladas e higienizadas;

• Todo vestuário extra, incluindo sabonete neutro e toalha de uso pessoal, devem vir de
casa embalados e identificados;

• O colaborador higienizará a banheira e as mãos antes de realizar o banho;

• A mamadeira/chupeta deverá ser enviada higienizada, com identificação e horário que
será consumida;

• Os talheres a serem usados pelas crianças deverão vir de casa, devidamente
higienizados, embalados e identificados.

• Os pais deverão enviar os lençóis e fronhas higienizados, embalados e identificados, que
serão devolvidos ao final do período;

• Para uso de carrinho para bebê, deverá vir de casa higienizado e identificado.



O NEP/OBJETIVO ESTÁ À DISPOSIÇÃO DOS 
PAIS NOS SEGUINTES TELEFONES: 

• Recepção: (18) 3743-6644 / (18) 99631-0472 (Érica Guerra).

• Financeiro: (18) 99729-1688 (Erenilda e Giovanna).

• Secretaria: (18)98130-9115 (Iraci) e (18) 99146-4131(Nelli).

• Direção: (18) 99607-6599 (Vadinho) e (18)99685-7482 (Paula).

• Coordenadoras: Andreia (18)99735-9466, Rosangela (18)99131-7394 e Lena (18)99789-4494.

• SAE (18) 99608-1429 (Felipe).

• UNIP: (18)99822-2897 (Érica Costa).

TODAS AS DÚVIDAS SERÃO ESCLARECIDAS PARA QUE O RETORNO SEJA SEGURO.


