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INÍCIO DAS AULAS 2021 
PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA  

E OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

 

(...) Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade,  

 porque Ele tem cuidado de vós.   

1 Pedro 5:7 

 

 

Senhores Pais, 

 

Estamos iniciando o ano letivo de 2021, felizes pela retomada e gratos aos senhores pela confiança depositada 

em nossa instituição. Contudo, impõem-se a nós a realidade que permanecemos sob os riscos de contaminação 

pelo novo coronavírus. Por essa razão, reiteramos, abaixo, nossos protocolos de biossegurança, bem como 

trazemos informações relevantes nesse contexto. Pedimos que leia atentamente e que nos auxilie, orientando 

e preparando seu(sua) filho(a)  quanto a como deve proceder nesse período tão desafiador para todos nós.  

 

Agradecemos a colaboração ao passo que nos colocamos também à disposição. 

 

 

SEGURANÇA DOS ALUNOS E DA EQUIPE 

Nossa equipe segue protocolo próprio, com detalhamento de orientações a serem rigorosamente observadas. 

As informações abaixo dizem respeito aos estudantes. 

 O aluno deve vir com máscara e utilizá-la durante a permanência escolar. Importante trazer máscara 

reserva. 

 Será verificada a temperatura do aluno na entrada. Caso apresente temperatura acima de 37.2 graus, o 

estudante não terá acesso ao ambiente de aula e a família será contatada. 

 Devem, necessariamente, permanecer em casa alunos com sinais de resfriado ou com sintomas próprios de 

COVID-19 - seja febre, manifestações respiratórias, diarreia, entre outras. O afastamento deve ocorrer 

enquanto se aguarda a conclusão do diagnóstico, com o cuidado de não se estigmatizar o indivíduo. 

 Caso a criança, adolescente ou membros da família apresentem teste positivo da COVID-19, o colégio deve 

ser comunicado, sendo o seu retorno condicionado à melhora dos sintomas e não antes de 14 dias, a contar 

do primeiro dia do surgimento dos sintomas. 

 A higienização das mãos deverá ser frequente. 

 Não deve haver compartilhamento de objetos. 

 Aglomerações deverão ser evitadas. 

 O estudante deve chegar e sair rigorosamente nos horários indicados, a fim de evitar aglomerações.  

 

Observação: já no primeiro dia, é necessário o uso do fardamento. Em caso de dificuldade no cumprimento 

desta orientação, os pais devem enviar justificativa escrita para a Coordenação.  

SEGURANÇA NOS ESPAÇOS  

 Há totens com álcool gel a 70% e lavatórios para as mãos em espaços de convivência.  
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 A localização das cadeiras nas salas de aula cumpre o distanciamento determinado - 1,5m - que deve ser 

terminantemente mantido.  

 Os ambientes serão higienizados com frequência. 

 A fim de evitar aglomerações, as entradas e saídas dos estudantes, por série, ocorrerão em horários 

diferenciados. 

 Há distintas áreas para o intervalo das séries. 

 Os alunos estarão sob constante observação da equipe de apoio nos espaços de convivência (Área de 

entrada, “sala de aula”, áreas de intervalo). 

 Bebedouros não estarão disponíveis, os alunos precisarão trazer garrafas de água. O ideal é mais de uma.  

 Não será liberada área para estacionamento. 

 Os alunos serão orientados quanto a medidas de segurança relacionadas ao protocolo de saúde, buscando-

se o engajamento destes na correta utilização de máscaras, higienização de mãos, cuidados com os objetos, 

bem como o respeito ao distanciamento social seguro no ambiente escolar. Também serão orientados sobre 

etiqueta respiratória, medidas comportamentais que devem ser tomadas ao tossir ou espirrar. 

 

INTERVALOS  

 Até o período de carnaval, não teremos cantina ou restaurante funcionando. A retomada do funcionamento 

será informada posteriormente. Assim, os estudantes deverão trazer lanche e estes não devem ser 

compartilhados. 

 Os intervalos ocorrerão em espaços específicos, por série. 

 

OPÇÃO PELA MODALIDADE DE AULA 

 A opção pelas aulas on-line, conforme divulgado no formulário destinado a este fim, deve ser mantida até 

o final do 1º trimestre, pelo menos (Primeira quinzena de maio).  

 

RODÍZIO DE FREQUÊNCIA 

 A Educação Infantil, o 1º Ano do Ensino Fundamental, a 3ª série do Ensino Médio e o turno da tarde não 

terão rodízio de frequência, os alunos poderão frequentar diariamente.  

 Os alunos das demais turmas frequentarão conforme o número de matrícula: alunos com matrículas com 

terminação par frequentarão em dias pares; alunos com matrícula com terminação ímpar frequentarão os 

dias ímpares. 

 A manutenção do turno da tarde sem rodízio dependerá do número de matriculados. 

 As aulas irão iniciar dia 08, de acordo com calendário disponibilizado na matrícula e disponível no site 

do colégio, como também nos canais de comunicação. Contudo, há datas específicas para o retorno das 

séries. Por isso, consultar o calendário de início das aulas é imprescindível. 

 

E-MAIL INSTITUCIONAL E SALAS DE AULA VIRTUAIS – GOOGLE CLASSROOM 

 Para os alunos novatos: antes do início das aulas, informaremos, por nosso aplicativo de comunicação, o  

W3Escola, o e-mail institucional de cada aluno novato (do Ensino Fundamental e Médio), com o domínio 

@colegio15.com, bem como serão enviadas as informações para ativação dos e-mails. A senha de 

primeiro acesso é colegioxv 

 Para os alunos veteranos: usar o mesmo e-mail recebido em 2020, com o domínio @colegio15.com 

 Somente “logado” nos e-mails institucionais, os alunos terão acesso às salas de aula virtuais (na 

plataforma Google Classroom). 
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 Todos os alunos precisam estar inseridos nas salas de aula virtuais. Nelas constarão link para as aulas on-

line, atividades, informações dos professores, material de aula, entre outros. 

 

HORÁRIO DAS AULAS E ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS 

 Os estudantes comporão as turmas presenciais e a turma on-line, conforme opção informada pelos pais. 

 As turmas presenciais que terão rodízio entrarão nas aulas on-line nos dias em que estiverem “em casa”. 

 Os links para as aulas estarão disponíveis nas salas de aula do Google Classroom. 

 O contraturno (realidade do 9º Ano e Ensino Médio) ocorrerá apenas remotamente.  

 Até o dia 19 de fevereiro, não haverá contraturno. 

 Os horários das aulas serão divulgados no site do Colégio, antes do início das aulas. 

  

COMUNICAÇÃO 

Nossos canais de comunicação com os senhores serão: site do Colégio e redes sociais, para informações de 

interesse geral; mas, principalmente, e para informações específicas, usaremos o W3escola (Aplicativo a ser 

baixado em sua loja de Apps). No site do Colégio há informação sobre como baixá-lo. 

 

Havendo necessidade de mais informação ou em caso de dúvida, entre em contato com nossa Equipe.  

 

Atenciosamente, 

 

Rev. Eudes Oliveira 

DIRETOR 


