CARTILHA DE
RETORNO
ÀS AULAS
ORIENTAÇÕES PARA
AS FAMÍLIAS

APRESENTAÇÃO

O retorno das aulas presenciais exige um período de preparação
dos alunos e também de seus familiares. Através desta Cartilha,
explicaremos como funcionarão nossas medidas de segurança.

LINHAS GERAIS
Estruturamos nossas ações em pilares operacionais para o retorno às
aulas presenciais.
Tomamos medidas especiais para acesso a escola.
Tapete sanitizante, verificação de temperatura e
horários de chegada e saída escalonados;
Instalamos lavatórios e álcool em gel por toda a escola
para higienização frequente das mãos;
Nova organização dos espaços. Reduzimos o número
de pessoas nos espaços, possibilitando maior
distanciamento entre as pessoas;
Os ambientes trazem sinalização com orientações
de circulação e cuidados;

Plano pedagógico pensado para o momento;

Acolhimento socioemocional.

LINHAS GERAIS
Para o retorno presencial as turmas serão contempladas dentro das
seguintes condições:

Até 50% da capacidade de alunos;

1,5m

Respeitando o distanciamento de
1,5m entre os alunos;

Aulas Remotas e Presenciais

O QUE VOLTA A
FUNCIONAR?

AULAS PRESENCIAIS
LABORATÓRIO
EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES COLETIVOS
LANCHONETE
BIBLIOTECA
AUDITÓRIO

CATRACAS
TOTENS PARA COMPRA DE LANCHE
CIRCULAÇÃO DE ALUNOS EM ÁREAS COMUM

PREPARANDO PARA O
RETORNO PRESENCIAL

Conversem e orientem os filhos sobre as condutas na escola, como não
compartilhar objetos, proteger a boca e nariz ao tossir ou espirrar, trocar
de máscara, não abraçar, não conversar ao comer.
Explicar sobre a necessidade de não abraçar e beijar, que por
enquanto usaremos outras formas de expressar nosso carinho e em
breve nos abraçaremos novamente. Por enquanto, devemos
manter o distanciamento social.
Ensinar a usar a máscara corretamente, como fazer a troca e como
guardar.

Converse sobre a importância de manter as mãos limpas, lavando
sempre com água e sabão ou álcool em gel.

Os professores e toda a equipe escolar estará voltada para auxiliar e
orientar sobre as novas regras de convivência.

COMO VAI SER O USO
DA MÁSCARA?

COLÉGIO SANTA ÚRSULA
O uso da máscara pelos familiares, colaboradores e alunos do Colégio
Santa Úrsula é obrigatório. Sendo autorizada a retirada apenas em
momentos de ingestão de alimentos ou líquidos.

PRÉ-ESCOLAR SANTA ÚRSULA
Para os alunos do Infantil 2 ao 4 não haverá exigência do uso da
máscara.
Para os alunos do Infantil 5 e 1º ano o uso será recomendado e
incentivado, devendo as famílias e a equipe escolar reforçarem
diariamente as orientações, manuseio e cuidados.
Caso a criança demonstre não ter as condições mínimas de uso, não
será impositivo, mas constantemente recomendado e orientado até se
familiarizarem com o uso.

CUIDADOS COM A
MÁSCARA

Cada aluno deve trazer à escola, dentro de uma embalagem identificada,
duas máscaras por turno. A troca das máscaras será orientada pelos
professores a cada intervalo de período, ou antes, se estiver úmida.

A máscara usada deverá ser guardada em outra
bolsinha trazida pelo aluno.

Para compensar a possível impossibilidade do
uso de máscaras (Pré-Escolar), as mesas terão
divisórias instaladas, protegendo os alunos
durante o uso e o distanciamento orientado
através de sinalização.

O QUE LEVAR PARA
A ESCOLA?
ITENS:

MÁSCARA

BOLSINHA

Além da máscara
em uso, mais 2
máscaras por turno

Bolsinha identificada
para guardar as
máscaras limpas e
usadas

BRINQUEDO (NÃO)
Brinquedos ou outro
objeto que não tenha
sido solicitado

ESTOJO

GARRAFINHA

Objetos pessoais
identificados

Garrafinha para água
(uso individual)

COMO SERÁ A
ENTRADA NA ESCOLA?

Verificação da temperatura de todos os alunos, familiares e
colaboradores com termômetro no momento do ingresso à
escola. Considerar a não permissão de entrada para pessoas com
temperatura superior a 37,5ºC.
Passagem pelo tapete sanitário de desinfecção, com hipoclorito a
2% e renovado constantemente.
Higienização imediata das mãos.
Apenas 1 familiar deve entrar na escola para entregar o aluno na
sala de aula (pré-escolar e alunos dos anos iniciais, quando
necessário).
Ao entrarem, os alunos deverão ir direto para a sala de aula,
evitando a circulação no pátio.

COMO SERÁ A
ENTRADA NA ESCOLA?

DIVISÃO DOS PORTÕES

COLÉGIO

PRÉ-ESCOLAR

PORTÃO 1 - Av. Pio XII
Alunos, pais e funcionários.
PORTÃO 2 - Av. Júlio Marques Luz
Pais e alunos.

PORTÃO 1 - Rua Des. Alfredo Gaspar de Mendonça Jr.
Alunos do Infantil 1 ao 3 e seus irmãos, familiares e
funcionários.
PORTÃO 2 - Rua Esc. Antônio Saturnino de Mendonça Jr.
Alunos do Infantil 4 ao 1º ano, familiares e funcionários.

O QUE VAI ESTAR
DIFERENTE NA ESCOLA?

Medidas de Distanciamento
A escola está sinalizada com orientações para se
manter o distanciamento de no mínimo 1,5m, uso de
máscara e higienização adequada das mãos.
Horário diferenciado para entrada e saída
Respeite os novos horários e evite atrasos para que possamos
evitar aglomerações.
Restrição a entrada e circulação de adultos
Apenas uma pessoa por família estará autorizada a
deixar e buscar na sala de aula os alunos dos Anos
Iniciais e Pré-Escolar. Visitantes deverão realizar o
agendamento junto à secretaria.
Espaços de uso coletivo, que favoreçam a concentração de alunos
e dificultem a imediata higienização estão fechados
temporariamente.
Salas de aula com número de lugares reduzidos e com lugares
marcados
Um número menor de alunos estará de volta à escola,
permanecendo outro grupo de forma remota. Os
lugares marcados nas salas de aula diminuem as
áreas de toque.

HORÁRIOS DE
ENTRADAS E SAÍDAS

PRÉ-ESCOLAR
SANTA ÚRSULA

HORÁRIOS DE
ENTRADAS E SAÍDAS

COLÉGIO
SANTA ÚRSULA

COMO FUNCIONARÁ
O LANCHE?

IMPORTANTE
HIGIENIZAR A BANCA E MÃOS ANTES DE
INICIAR O MANUSEIO DO ALIMENTO
RETIRAR A MÁSCARA E GUARDAR
ADEQUADAMENTE
LANCHAR EXCLUSIVAMENTE EM SALA DE AULA,
MEDIANTE AUTORIZAÇÃO
LANCHAR NAS ÁREAS COMUNS DO COLÉGIO
CONVERSA PARALELA
DIVIDIR LANCHE

COMO FUNCIONARÁ
O LANCHE?

Lanche de casa
Os alunos que trouxerem o lanche de casa deverão mantê-lo
acondicionados em sua mochila ou lancheira até que o
professor ou responsável pela sala de aula sinalize o horário
em que está autorizado lanchar. O lanche acontecerá
exclusivamente em sala de aula, na banca do aluno.
Cantina do Colégio
Os alunos que optarem pela compra do lanche na Cantina de
nossa escola, Lanche doBem, deverão efetuar a compra e
escolha dos itens(lanche) até às 23h59 do dia anterior no App
Nutrebem de acordo com as orientações que segue. O lanche
será entregue em sala de aula.

ESPORTE
GINÁSIO POLIESPORTIVO
Tomamos medidas especiais para acesso ao Ginásio Poliesportivo.
Tapete sanitizante, verificação de temperatura e dispensers de
álcool em gel para higienização das mãos;

Horário de chegada e saída dos alunos respeitando o horário
da modalidade esportiva em que está matriculado;

Não será permitida a circulação de alunos e pais pelo Complexo
Poliesportivo. O aluno deve chegar de forma pontual ou aguardar
em local orientado pelo funcionário;

Nova organização dos espaços. Reduzimos o
número de alunos por turma e ampliamos o horário
entre uma modalidade e outra, possibilitando maior
distanciamento entre os alunos e equipe e
higienização dos espaços esportivos;

ESPORTE
COMO AS MODALIDADES
ESPORTIVAS FUNCIONARÃO?

Uso correto da máscara durante toda a aula, exceto na
fase aquática da modalidade Natação;

Distanciamento de no mínimo 1,5 m entre alunos e equipe;
As aulas durarão 40min. Os 10 min reduzidos, serão
destinados para higienização;

Respeitar e seguir a sinalização de acesso às praças esportivas (entrada e
saída);

No primeiro ciclo de treinamentos (até abril) as modalidades
acontecerão sem contato físico.

ESPORTE
LINHAS GERAIS
Será permitido o acesso de apenas 1
acompanhante/responsável por aluno, desde
que o mesmo seja aluno dos Anos Iniciais;

Não abraçar ou manter contato físico com colegas ou professores;

Uso de máscara durante toda a permanência no espaço;

Não será permitido lanchar no espaço destinado as modalidades
esportivas;

Os banheiros funcionarão com orientações de
distanciamento em sinalização local;

Não será permitida a troca de roupa ou banho. Vestiário fechado;

Materiais esportivos e espaços higienizados entre as aulas.

ESPORTE
O QUE LEVAR PARA AS
MODALIDADES ESPORTIVAS?

MÁSCARA

BOLSINHA

Além da máscara
em uso, mais 2
máscaras reserva

Bolsinha identificada
para guardar as
máscaras limpas e
usadas

GARRAFINHA

TOALHA

Garrafinha para água
(uso individual)

Para uso individual

MAIORES
INFORMAÇÕES
ESTAMOS A DISPOSIÇÃO
PARA TIRAR TODAS AS SUAS
DÚVIDAS ATRAVÉS DOS
NOSSOS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

