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Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da

Saúde (OMS) declarou a Covid-19 uma pandemia e vimos nossa

vida mudar completamente. A necessidade de isolamento social resultou

na decretação do fechamento das escolas em todo o Brasil e trouxe

desafios muito grandes para a comunidade educacional, como a

adaptação das aulas para o ambiente virtual, a adequação dos

conteúdos pedagógicos e o atendimento emergencial às famílias, muitas

impactadas pelas consequências do que estávamos vivendo. Agora

estamos preparados para uma nova fase desse desafio, que é a

reabertura gradual das escolas.

Para garantir um retorno o mais tranquilo possível,

a Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência (SAEA),

mantenedora dos colégios Agostiniano Mendel, Agostiniano São José

e Agostiniano Nossa Senhora de Fátima, além de quatro creches e várias

obras sociais, trabalhou e investiu em rigorosos protocolos de saúde e

segurança, que contaram com a consultoria da Sociedade Beneficente

Israelita Brasileira Albert Einstein.

Considerado o melhor hospital da América Latina

pelo Ranking América Economía Intelligence e o 38º melhor hospital

do mundo, segundo a revista americana Newsweek,

o Einstein foi responsável por determinar as adequações realizadas

nos prédios de nossas escolas e creches, supervisionar a implantação

de todas as medidas e treinar nossos colaboradores, principalmente

as equipes pedagógicas, que estarão no dia a dia com nossas

crianças.

O resultado de todo esse empenho e dedicação é este Plano 

de Retorno às Atividades Presenciais, que deve ser acolhido, lido 

e entendido por todas as famílias. Nesse processo de retomada, 

a transparência e a parceria entre escola e famílias são mais

importantes do que nunca. Acreditamos nesse compromisso e temos

certeza de que tudo dará certo com cada um fazendo sua parte.

Sejam bem-vindos e que Deus nos abençoe e conduza nesta nova 

etapa com muito amor e sabedoria!

Tempos difíceis exigem amor ao extremo.

Eduardo Flauzino Mendes

Diretor Geral

Mensagem do Diretor
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Covid-19 
Informações sobre a doença
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Causada pelo novo coronavírus (SARS-COV-2), a COVID-19 é

uma doença que pode gerar desde infecções assintomáticas

até quadros mais graves, principalmente respiratórios.

O vírus da Covid-19 é transmitido de pessoa para pessoa pelo

contato próximo com um indivíduo contaminado,

principalmente por meio de tosse ou espirro. Também pode

ocorrer o contágio indireto, por meio de superfícies ou objetos

infectados.

O período de incubação é de 2 a 14 dias, sendo mais comum a

manifestação de sintomas no 5º dia.

Covid-19 - Informações sobre a doença

O que é e como é 
transmitida
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O novo coronavírus é eliminado facilmente pela higienização ou desinfecção das mãos e superfícies. Outra medida importante para

evitar a transmissão é adotar barreiras físicas, como o uso de máscaras faciais e o distanciamento social.

Covid-19 - Informações sobre a doença

Como evitar a exposição 

Redobrar os cuidados 
com higiene (pessoal e 

do ambiente). 

Lavar as mãos 
constantemente 

com água e sabão 
ou higienizar com 

álcool em gel.

Usar máscara 
facial.

Manter distanciamento social 
de 1,5m entre as pessoas nas
atividades diárias e laborais.

Essas quatro medidas são importantes porque juntas reduzem consideravelmente o risco de contaminação.
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➔ Febre igual ou maior do que 37,5.

➔ Tosse.

➔ Taquicardia.

➔ Dor de cabeça.

➔ Dor de garganta ou dor ao engolir.

➔ Dor no corpo ou nas articulações.

➔ Dificuldade respiratória.

➔ Sintomas nasais (nariz escorrendo ou congestão nasal).

➔ Diarreia. 

Covid-19 - Informações sobre a doença

Principais sintomas em crianças e adolescentes

➔ Náuseas ou vômitos.

➔ Cansaço ou moleza.

➔ Perda da fome.

➔ Expectoração.

➔ Dor abdominal.

➔ Espirros.

➔ Manchas no corpo.

➔ Linfonodomegalia.

➔ Perda ou diminuição do paladar e olfato.

➔ Dor no peito.
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Covid-19 - Informações sobre a doença

Alunos que fazem parte do grupo de risco
1. Portador de doenças pulmonares crônicas, como doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma moderada/grave não controlada (necessidade

de corticoide recente), fibrose, displasia, sequela de tuberculose prévia, bronquiectasia, entre outras com comprometimento da função pulmonar.

2. Portador de doenças cardíacas graves ou descompensadas: infarto, doença arterial coronária, insuficiência cardíaca, cardiomiopatia congênita não

corrigida com disfunção, hipertensão pulmonar, arritmias, entre outras.

3. Portador de diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2.

4. Portador de doença renal crônica.

5. Imunossuprimido: com algum câncer ativo e em tratamento, transplantados de órgãos sólidos, transplante de medula óssea, HIV positivas,

síndrome de Down (com imunodeficiência documentada), imunodeficiência congênita, uso de corticoides (dose superior a 20 mg/dia de prednisona

ou equivalente por tempo superior a 14 dias ou pulsoterapia com metilprednisolona no último mês), uso de imunossupressores por tempo

prolongados, entre outros.

6. Portador de doenças do sangue, como anemia falciforme, talassemia, leucemia, entre outras.

7. Portador de doenças neurológicas que acometem a função pulmonar, como epilepsia não controlada, demência, paralisia cerebral, derrame

cerebral, lesão medular e doenças neuromusculares.

8. Portador de doenças metabólicas hereditárias/cromossomiais com comprometimento de função de pelo menos um órgão.

9. Obeso com IMC>35 Kg/m2. Portador de cirrose ou insuficiência hepática.

10. Gravidez.

Importante: as informações sobre os grupos de risco são dinâmicas e podem ser atualizadas de acordo com o  surgimento de novas 
evidências da literatura e documentos nacionais.
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Segmentação e monitoramento

2
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Segmentação

Quem pode vir para a escola?

Os alunos foram divididos em 4 grupos:

Grupo A - Grupo de Risco: apresentam comorbidades que os classificam
como grupo de risco. Para este grupo, a recomendação é que siga em
isolamento social.

Grupo B - Sintomáticos: são aqueles que estão apresentando um ou
mais sintomas da Covid-19 e, consequentemente, são potenciais
transmissores. Este grupo está proibido de frequentar a escola e deve
procurar orientação médica.

Grupo C - Assintomáticos: são pessoas que não apresentam sintomas,
mas tiveram contato com caso suspeito ou confirmado de Covid-19. Este
grupo está proibido de frequentar a escola e deve procurar orientação
médica.

Grupo D - Aptos a frequentar a escola: são pessoas que não se
enquadram nos grupos acima. Para aqueles que não se sentem seguros
em retornar ao colégio, mesmo estando aptos, a recomendação é que
permaneçam em casa com as aulas on-line.
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Segmentação

Tenda Covid e Central de Monitoramento

➔ Se o aluno apresentar sintomas nas dependências da escola, será encaminhado para as Salas de acolhimento,

exclusivas para receber casos suspeitos de Covid-19.

➔ Trabalhando diretamente em parceria com a Tenda Covid, o colégio dispõe de uma Central de Monitoramento, que

fará o cadastro e acompanhamento dos alunos com suspeita da doença.

➔ Confirmada a suspeita de Covid-19, a Central de Monitoramento entrará em contato com a família ou responsável

pelo aluno, que deverá vir buscá-lo o mais rápido possível.

➔ O aluno com suspeita de Covid-19 aguardará seu responsável na sala de acolhimento, um espaço isolado e

higienizado para essa finalidade.

➔ As salas de acolhimento serão desinfetadas a cada uso.
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Segmentação

Bolhas de alunos

Dentro da escola, os alunos aptos a frequentar as aulas são

organizados em bolhas. Cada classe é uma bolha, que não interagirá

com as demais nas dependências do colégio.

Substituir o segundo parágrafo por: Professores titulares ou

especialistas (por disciplina) não fazem parte da bolha, desde que

mantenham o distanciamento de 2m e usem máscara. Fazem parte da

bolha apenas professores da Educação Infantil (Minimaternal ao Pré).

Caso algum aluno ou colaborador apresente sintoma de Covid-19, a

Central de Monitoramento fará o acompanhamento da bolha da qual

ele faz parte e comunicará os pais e responsáveis.

O colégio tem para com as famílias e toda a comunidade

escolar o compromisso de mantê-los informados sobre casos de

Covid-19 e as providências que estão sendo tomadas.

O São José prima pela transparência e segurança de todos.
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Checklist Semanal
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Check list diário

Checagem de saúde em casa

Sinalize caso tenha:

• Algum dos sintomas nos últimos 10 dias.

• Se teve contato próximo ou prolongado com alguém com suspeita

ou confirmação de Covid-19 nos últimos 10 dias.

Aguarde a orientação e verifique se está apto a comparecer ao Colégio.
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Rotinas de segurança
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Seguranças e auxiliares foram treinados para observar e questionar a existência de possíveis sintomas de Covid-19.

As mesmas medidas serão adotadas para alunos que chegam de transporte escolar. No entanto, nesta primeira etapa de

retorno, recomendamos que evitem esse tipo de transporte. Caso seja imprescindível, orientamos os pais a fiscalizarem se os

prestadores desse serviço estão cumprindo devidamente os protocolos de saúde e segurança.

Rotinas de segurança

Na entrada do colégio

Aferir temperatura 
com termômetro 

infravermelho de testa 
ou termômetro digital.

Higienizar as 
mãos com álcool 

em gel 70%.

Usar máscara 
facial.

Obedecer as 
determinações de 

distanciamento 
social de pelo menos 1,5m.

Ao chegar ao colégio, alunos, colaboradores e visitantes devem:
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Rotinas de segurança

Fluxo de entrada e saída
➔ Ao chegar ao colégio, os alunos serão orientados a seguir

diretamente para suas salas de aula.

➔ A entrada das turmas ocorre por vários portões para
evitar aglomeração.

➔ As famílias receberão comunicados dos coordenadores
pedagógicos com as orientações para cada turma.

➔ Os pais não estão autorizados a entrar no colégio.

➔ Ao final da aula, os alunos serão liberados de forma
escalonada e orientados a descer por escadas diferentes
para preservar o distanciamento.

➔ Não é permitida a permanência nas áreas comuns da
escola após o término das aulas.
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Rotinas de segurança

Máscaras faciais
➔ O uso de máscaras é obrigatório dentro do colégio, no transporte

escolar e em todo o percurso de casa até a escola.

➔ O uso de máscaras não é recomendado para menores de 2 anos.
Entre 2 anos e 5 anos e 11 meses, o uso será incentivado sob
supervisão. A partir dos 6 anos, o uso é recomendado. Acima de
12 anos, é obrigatório.

➔ As máscaras são de uso pessoal e intransferível. As de tecido
devem ser lavadas diariamente com água, sabão e solução
sanitária.

➔ As máscaras devem ser trazidas para a escola em sacos
individuais de plástico ou de papel, que também serão usados
para acondicioná-las após o uso.

➔ Cada aluno deve levar para a escola pelo menos 3 máscaras para
troca a cada 3 horas ou sempre que estiver suja ou úmida.

➔ Os alunos serão orientados a higienizar as mãos após o
manuseio da máscara.
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Rotinas de segurança

Etiqueta de tosse e espirros
Mesmo utilizando máscaras, todos devem seguir a etiqueta de tosse,

minimizando assim o risco de disseminação de gotículas pelo ambiente.

Ao tossir e respirar, cubra a 
boca e o nariz com um lenço 

de papel descartável.

Na falta de um lenço, use a 
parte interna do braço, na 

direção do cotovelo.

Higienize as mãos com 
frequência e sempre após 

tossir ou espirrar.
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Rotinas de segurança

Outros EPIs

➔ Face shield será usado por colaboradores que exercem
atividades em que não é possível garantir o distanciamento
de 1,5m dos alunos, como seguranças, enfermeiras e
auxiliares do Ensino Infantil.

➔ Os colaboradores usarão luvas para a higienização dos
ambientes e descarte de lixo e resíduos.

➔ O uso de luvas e aventais descartáveis é obrigatório na
Enfermaria, Fraldário e Tenda Covid, locais onde pode
ocorrer a manipulação de resíduos biológicos.

➔ O uso de luvas descartáveis não é recomendado para
alunos e professores. Para esse público, a recomendação é
manter as mãos sempre higienizadas.
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Rotinas de segurança

Lavagem e higienização das mãos

Nas dependências do colégio, os alunos serão

orientados pelos professores e auxiliares a

lavar ou higienizar as mãos constantemente,

seguindo as recomendações ao lado.
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Rotinas de segurança

Distanciamento

➔ O distanciamento social mínimo entre alunos e colaboradores é de 1m (um metro).

➔ Em sala de aula, o professor ficará 2m (dois metros) distante dos alunos da primeira
fileira.

➔ A configuração das salas de aula, laboratórios e mesas e cadeiras de espaços
compartilhados, como biblioteca e pátios, segue a mesma regra.

➔ O número de alunos por sala de aula será adequado aos limites determinados pelas
autoridades governamentais.

➔ Os horários de entrada e saída são escalonados, para evitar aglomeração.

➔ A escola demarcou corredores, escadas e pisos em geral, para que todos tenham
noção da distância mínima necessária.

➔ Professores, auxiliares e seguranças farão a fiscalização do distanciamento no dia a dia.
Não são permitidas aglomerações no pátio, mesmo para alunos da mesma bolha.

1 m

1 m

2 m
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Rotinas de segurança

Intervalos

Os intervalos para lanche serão feitos parcialmente em espaços

abertos e arejados, ou na própria sala de aula, respeitando o

distanciamento entre as bolhas. Para evitar filas e

aglomerações, a cantina e o restaurante permanecem fechados

para os alunos. As encomendas de lanches e refeições podem

ser feitas através do site da Bubbe (www.bubbe.com.br) e são

entregues em sala de aula, respeitando os protocolos (para

informações sobre a aquisição do kit lanche, entre em contato

através dos telefones 11.99651-9733 ou 9.4222-2790).

Os alunos podem trazer lanche de casa. Para maior segurança,

recomenda-se que os lanches sejam acondicionados em

embalagens descartáveis. Evitar o uso de lancheiras de nylon

ou tecido.
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Ambientes
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Ambientes

Infraestrutura
Para receber os alunos no retorno das aulas presenciais, o colégio

investiu em uma série de adequações em sua infraestrutura:

➔ Instalação de sistema de aulas híbridas (câmeras de alta
definição, sistema de som, internet banda larga, notebook,
projetores etc.).

➔ Criação da área de acolhimento (Tenda Covid).

➔ Substituição de torneiras manuais por torneiras de
acionamento por pressão ou sensor.

➔ Adaptação de bebedouros.

➔ Barreiras de acrílico nos locais de atendimento ao público.

➔ Sinalização de procedimentos e demarcações de
distanciamento.

➔ Adaptações na área da enfermaria.
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Ambientes

Higienização
➔ A rotina de limpeza de pisos, salas, mobiliário e superfícies

diversas (grades, maçanetas, corrimões etc.) foi intensificada.
Os ambientes serão higienizados antes do início das aulas, a
cada troca de turno e ao término do dia ou se houver
necessidade específica.

➔ Os produtos utilizados para limpeza e desinfecção da escola
são os recomendados pela Anvisa.

➔ Os funcionários responsáveis pela limpeza utilizarão
equipamentos e EPI´s próprios para combate e prevenção ao
novo coronavírus.

➔ O lixo de toda a escola será removido, no mínimo, três vezes
por dia ou sempre que houver necessidade, principalmente no
caso das áreas que atendem à Educação Infantil, cantina e/ou
restaurante.

➔ As salas de Educação Infantil terão limpeza reforçada, com
especial atenção às áreas de Fraldário, com descarte especial e
remoção adequados de lixos com secreção biológica.
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Ambientes

Salas de aula 
e laboratórios

➔ As salas de aula serão higienizadas a cada troca de turma.

➔ As carteiras obedecem distanciamento de 1,5m entre alunos.

Os alunos devem ficar a pelo menos 2m do professor.

➔ Todas as salas contam com dispenseres de álcool em gel para

higienização das mãos. Também são disponibilizados kits de

limpeza com álcool 70% e papel toalha para higienização de

carteiras e objetos, sempre que houver necessidade.

➔ As janelas e portas permanecerão abertas para garantir a

ventilação dos espaços e para evitar o toque em maçanetas e

fechaduras.
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Ambientes

Salas de aula 
e laboratórios

➔ Não é permitido o uso de ventiladores.

➔ A ventilação natural das salas será privilegiada, porém o uso
de ar-condicionado é permitido.

➔ A manutenção do ar-condicionado é semanal e obedece
rigorosamente os protocolos de higienização.

➔ Nos laboratórios, os materiais (vidrarias, reagentes, pincéis,
entre outros) são individualizados e higienizados a cada uso.

➔ Objetos que não podem ser higienizados constantemente,
como pelúcias e almofadas de tecido, foram retirados das
salas de aula, principalmente na Educação Infantil.

29



Ambientes

Corredores, escadarias 
e elevadores

➔ Corredores e escadarias agora têm sinalização de fluxo de

pessoas, respeitando o distanciamento social de 1,5m.

➔ Portas e janelas permanecerão abertas para garantir a

ventilação natural e evitar o toque em maçanetas.

➔ Os elevadores são de uso exclusivo de pessoas com

necessidades especiais, respeitando a sinalização de limite

de pessoas por viagem.

➔ A higienização do elevador, corrimãos e pisos é feita a

cada 3 horas ou sempre que necessário.
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Ambientes

Enfermaria
➔ A Enfermaria do colégio funcionará normalmente

para atendimento exclusivo de ocorrências que

não caracterizam suspeita de Covid-19. Alunos

com sintomas de Covid-19 serão encaminhados

para a Tenda Covid.

➔ Os profissionais de saúde usarão os EPIs

adequados ao cuidado prestado (máscara facial

descartável e óculos de proteção/face shield, luvas

descartáveis e avental descartável).

➔ Os equipamentos médicos (esfignomanômetro,

estetoscópio etc.), macas e poltronas serão

higienizados a cada atendimento com álcool 70%.
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Ambientes

Bibliotecas

Livros que forem emprestados aos alunos para leituras 
em casa seguirão quarentena de cinco dias após a 
devolução.

Os livros manipulados nas bibliotecas para leitura dentro 
da escola não precisarão de quarentena. Porém, é 
obrigatório que os alunos higienizem as mãos antes e 
após o uso dos livros.

O Agostiniano São José dispõe ainda de um acervo 
virtual de livros, com acesso disponível pelo site do 
colégio, na área restrita aos alunos.
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Ambientes

Banheiros
➔ Os sanitários serão limpos e higienizados, no mínimo, a

cada 3 horas e após o fechamento da escola.

➔ Os sanitários estão sinalizados para restrição do número
de pessoas. Os alunos deverão obedecer a marcação de
piso para o caso de filas.

➔ As torneiras comuns foram substituídas por torneiras com
acionamento por pressão ou sensor.

➔ As inspeções para reposição de sabonete líquido, papel
toalha, papel higiênico e álcool 70% serão feitas de hora
em hora.

➔ Caso seja identificada necessidade de limpeza extra entre
as inspeções, a equipe será acionada imediatamente.
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Ambientes

Bebedouros
➔ Os bebedouros só podem ser utilizados para reposição

das garrafas individuais de água.

➔ O piso foi demarcado para indicar a posição da fila,

mantendo o distanciamento de 1,5m.

➔ Antes e após a utilização, os alunos devem higienizar as

mãos com álcool em gel.

➔ Foram inutilizados os dispositivos de água que permitem

bebê-la utilizando diretamente a boca.
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Ambientes

Pátios e ginásios
➔ As quadras e o ginásio esportivo podem ser utilizados

para aulas de Educação Física ou para atividades

pedagógicas, respeitando o número máximo de alunos

por turma e o distanciamento mínimo de 1,5m.

➔ Ao entrar e sair desses espaços, os alunos deverão

lavar as mãos com água e sabão ou higienizá-las com

álcool em gel.

➔ As quadras e o ginásio esportivo serão higienizados

após cada uso ou sempre que houver necessidade.
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Ambientes

Cantina e restaurante
➔ Na cantina e/ou restaurante, além de limpeza e

desinfecção do ambiente, as superfícies, pisos e

objetos serão higienizados a cada manuseio de

alimentos com água, sabão e álcool líquido 70%. O

mesmo vale para a cozinha destinada ao uso exclusivo

da Educação Infantil.

➔ Nas etapas iniciais de retorno, a cantina e o restaurante

permanecerão fechados ao público.
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Ambientes

Ar-condicionado 
e ventiladores

O uso de ar-condicionado é permitido, porém será restrito às salas

que não possuem ventilação natural. Para isso, o colégio seguirá

todas as medidas de higienização necessárias:

➔ Aumento da frequência de limpeza dos aparelhos de ar-

condicionado e manutenção periódica com equipe

especializada.

➔ Limpeza e higienização de todo o sistema de climatização,

principalmente as bandejas, sifões, serpentinas,

ventiladores e dutos de distribuição de ar.

➔ O sistema de exaustão de salas, banheiros, cozinhas etc.

permanecerá sempre ligado, com operação em máxima

vazão de ar.

É proibido o uso de ventiladores em qualquer ambiente.
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Ambientes

Interdição de 
ambientes

Nas primeiras etapas de retorno, as áreas abaixo

permanecerão provisoriamente interditadas:

➔ Brinquedos grandes fixos de multifunções.

➔ Tanque de areia.
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Transporte escolar
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Transporte escolar
O transporte escolar é um serviço fornecidos por terceiros e contratado diretamente pelas famílias, sem vínculos com o

colégio. Independentemente disso, todos foram comunicados dos procedimentos de segurança que devem ser adotados:

➔ O transportador deve checar a temperatura e os sintomas do aluno antes de autorizá-lo a entrar no ônibus/van.

➔ O uso de máscara facial dentro do transporte escolar é obrigatório durante todo o percurso.

➔ O aluno deve higienizar as mãos antes de entrar no veículo.

➔ O número de alunos transportados deve ser reduzido, obedecendo o distanciamento físico de 1,5m. Os assentos devem

estar devidamente sinalizados.

➔ As janelas do ônibus/van devem permanecer abertas durante todo o percurso, independentemente da temperatura

externa.

➔ O ar-condicionado pode ser utilizado, desde que a renovação do ar permaneça garantida e a manutenção e higienização

do equipamento sejam feitas semanalmente.

➔ O ônibus/van deve ser desinfetado antes e após de cada viagem, seguindo uma rotina de limpeza que contemple a

cabine do motorista, os assentos dos estudantes, bancos, portas, janelas e as superfícies tocadas com maior frequência

como maçanetas, corrimãos, barras e alças de apoio.

As famílias devem cobrar e fiscalizar a adoção dessas medidas pelos prestadores de serviços que contratam.
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Orientações gerais
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Orientações gerais

➔ Levar o mínimo possível de materiais, sempre de uso

individual (canetas, lápis, borracha, cadernos, folhas etc.).

➔ Ter sempre pelo menos três máscaras faciais de reserva,

para troca a cada 3 horas ou se necessário.

➔ Trazer sacos plásticos higienizados para acondicionar

máscaras sujas.

➔ Trazer lanches em embalagens descartáveis. Evitar

lancheiras de nylon ou tecido.

➔ Cada aluno deve ter sua própria garrafinha de água, que

poderá ser reposta nos bebedouros da escola.
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