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APRESENTAÇÃO
O
Colégio
Ponto
Alto
adotou
alguns
procedimentos em consonância com o plano
estratégico e o protocolo de segurança expedidos
pela Secretaria da Saúde.
Contudo, para retornarmos de forma segura e
saudável, é importante que toda comunidade escolar
cumpra rigorosamente com as orientações que irão
contribuir com a saúde e bem estar de todos.
A seguir elencamos algumas informações que os
ajudarão a enteder como a escola está articulada para
a retomada das aulas.

1.

DISTANCIAMENTO FÍSICO

São ações para garantirmos o distanciamento físico dentro das nossas
unidades e assim mantermos todos em segurança. São INÚMeros
procedimentos e ações voltados a esse objetivo
2. LIMITAÇÃO DE QUANTIDADE DE PESSOAS POR AMBIENTE
O fluxo de pessoas pelos ambientes da escola será restringido, de
acordo com o espaço físico disponível. Além disso, a capacidade de
cada sala de aula será revista de acordo com metragens mais
espaçadas para ocupação dos alunos.
3. HORÁRIOS DIFERENCIADOS PARA ENTRADA, SAÍDA E INTERVALOS
Neste primeiro momento, iremos trabalhar com horários diferenciados
de entrada, intervalos e saída por faixa etária.
4. ENTRADA E SAÍDA DA UNIDADE
Não será permitido ao responsável entrar na unidade. Pedimos que o
mesmo espere em um local aberto. A escola não abrirá antes do horário
determinado a fim de evitar a formação de filas.
No Ensino Fundamental 1, 2 e Ensino Médio, ao chegar no ambiente
escolar os alunos deverão se dirigir diretamente para a sala de aula. Na
Educação Infantil, a equipe de acolhimento receberá os alunos e os
encaminharão até a sala de aula.
Haverá marcações no chão, orientando a posição e o fluxo dos alunos
com 1,5m de distância
5. ACESSO A CANTINA
Nesse primeiro momento, não haverá atendimento na cantina.
Solicitamos que tragam o lanche de casa e não compartilhem com
outros colegas.
6.

INTERVALO

Durante o intervalo, os alunos serão conduzidos para lanchar no
refeitório em espaço aberto; deverão lavar as mãos com água e sabão
antes e depois de acessar o refeitório.

Manteremos o protocolo de 50% da capacidade por mesa e distância
de 2m entre estas e distanciamento de 1,5m entre os bancos. As
máscaras poderão ser retiradas apenas no momento da alimentação;
os alunos deverão acondicioná-las em saco plástico de primeiro uso; utilizar
álcool gel 70% antes e após a retirada das máscaras.

7. ÁREAS COMUNS INTERNAS E SALAS DE AULA
As salas de aula estarão organizadas de forma a garantir que alunos, professores
e trabalhadores mantenham distanciamento de 1,5m entre si e demais pessoas.
Caso necessário, serão realizadas marcações no chão ou em carteiras indicando
quais poderão ser usadas pelos alunos.
Os alunos terão lugares fixos durante o turno de aula.
É obrigatório o uso de garrafas ou similares para beber água. Solicitamos que os
alunos tragam a sua garrafa com água de casa para evitar o uso comunitário do
bebedouro.
Os banheiros terão sua capacidade limitada aos números de cabines existentes,
não poderão ter mais pessoas dentro ou fazendo fila. Por enquanto, não serão
permitidos grupos de estudo no ambiente escolar. Logo, as salas de estudos
e bibliotecas estarão fechadas e indisponíveis.

8. SANITIZAÇÃO E HIGIENE
Estaremos com diversos procedimentos para garantir a sanitização e higiene de
todo o ambiente escolar diariamente.
A escola passará a contar com um protocolo de limpeza mais rigoroso, elaborado
com base em documentos e recomendações de autoridades nacionais e
internacionais do assunto, como Anvisa e CDC (Centers for Disease Control and
Prevention). Este protocolo prevê, por exemplo, limpeza profunda das salas e maior
frequência de limpeza dos banheiros e de superfícies de maior contato, como
corrimãos e interruptores.

9. USO CONSTANTE DE ÁLCOOL EM GEL
Serão disponibilizados álcool em gel e lenços descartáveis nas salas de aula,
entrada e áreas comuns da escola, para higienização constante das mãos e de
itens pessoais.

10. USO DE MÁSCARA - DENTRO DA ESCOLA (ALUNOS)
Na Educação Infantil é recomendado o uso de máscara, no Ensino Fundamental e
Ensino Médio o uso de máscara é obrigatório (precisando trocar por uma nova a
cada 2 horas) - solicitamos que levem recipientes onde possam colocar a máscara
usada e que não tenha contato com outros objetos da mochila do aluno.
Orientamos que os alunos tragam máscaras adicionais para eventual troca durante
o turno (mínimo 02).

11. USO DE MÁSCARA - DENTRO DA ESCOLA (PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS)
Todos nossos colaboradores, incluindo os professores dentro da sala de aula e nos
demais espaços da escola, utilizarão máscaras durante todos os momentos.

12. NÃO COMPARTILHAMENTO DE OBJETOS
Solicitamos que os alunos tragam de casa todo o material necessário, devidamente
identificado pela família com nome e grupo/ano/série. Neste momento, não é
recomendado o empréstimo de material.

13. MONITORAMENTO
Realizaremos o acompanhamento da comunidade acadêmica para entendermos
como nossa operação está funcionando em termos de disseminação do vírus e,
dessa forma, podermos intensificar a desinfecção de ambientes e realizar ações
com maior assertividade.

14. AFERIÇÃO DE TEMPERATURA
Para entrar na unidade, aferiremos a temperatura dos alunos, professores,
colaboradores, visitantes com termômetros a laser (sem contato). Se houver febre
(temperatura > 37,5°C), ou qualquer outro sintoma gripal, a recomendação é que a
pessoa não fique na escola e retorne para casa.

15. HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO
Os nossos profissionais de limepza realizarão a desinfecção das dependências do
colégio diariamente com solução sanitizante.
As salas de aula serão serão higienizadas antes e após a aula. As carteiras,
maçanetas das portas, balcões de atendimento, corrimãos e piso serão limpos
antes de depois do turno de aula com água sanitária ou álcool a 70%.

Os computadores, tablets, chromebooks serão higienizados antes e após as aulas,
assim como no período do intervalo.
Os bebedouros serão higienizados frequentemente com álcool a 70% ou
hipoclorito 0,01%. O usuário não poderá beber água diretametne do bebedouro e
deve utilizar recipiente de uso pessoal.
Em todos os espaços da escola serão disponibilizados dispensadores de álcool em
gel a 70%.
Serão disponiilizadas toalhas de papel descartáveis nos banheiros, áreas de
alimentação e locais de higienização das mãos.
Na Educação Infantil, as auxiliares de classe irão mediar a aplicação do álcool gel
a 70% nas crianças.

16. SINALIZAÇÃO DE MATERIAIS E DOS AMBIENTES DE USO COLETIVO
A quadra, quando utilizada atenderá a obrigatoriedade do distanciamento social,
uso de máscara, etiqueta respiratória e uso do álcool em gel a 70%.
Os espaços físicos estarão demarcados de forma a aprimorar as medidas do
distanciamento social.
Será estabelecido controle de saída de alunos para os banheiros e bebedouros
não permitindo mais alunos do que a quantidade de boxes disponíveis em cada
banheiro, bem como o quantitativo de bebedouros existentes.
A demarcação do piso indicará as rotas para que os alunos mantenham distância
entre si.
A sinalização no chão da sala de aula indicará distância de 1,5m entre o professor
e o aluno da primeira fileira.

17. COMUNICAÇÃO
Serão promovidas ações para alunos, famílias, professores e colaboradores visando
a prevenção da Covid-19, por meio de treinamento e campanha de
comunicação. Tais ações envolvem o incentivo da etiqueta respiratória;
orientação quanto a identificação dos sintomas e situações em que se deve ficar
em casa; orientação quanto ao uso permanente de máscaras e higienização
adequada das mãos; orientação quanto ao uso, higienização e descarte correto
dos Equipamenteos de Proteção Individual (EPI).

18. CRITÉRIOS PARA MONITORAMENTO E SUSPENSÃO DAS AULAS:
De acordo com o planto estratégico, deve-se seguir alguns critérios para
monitoramento e suspensão das aulas:

Em caso de aluno(a) que um dos pais/cuidadores informe a escola sobre a
presença de SG/COVID-19/SRAG ou que um professor identifique uma destas
condições, ou caso apresente exame do tipo RT-PCR ou Teste Rápido de Antígeno
para Covid-19 com resultado positivo, seguir as orientações abaixo:
As aulas presenciais da turma a que pertence o aluno deverão ser suspensas por
14 dias a paratir do início dos sintomas ou até que saia o resultado do exame. Caso
o resultado do exame seja negativo, as aulas presenciais devem retornar
imediatamente; se o resultado do exame for positivo, as aulas presenciais devem
permanecer suspensas por 14 dias a partir do início dos sintomas ou a partir da
coelta do exame (em caso de crianças assintomáticas).
Em caso de professores ou trabalhadores sintomáticos ou com resultado de exame
tipo RT-PCR ou teste Rápido de Antígeno para Covid-19 com resultado positivo,
esses devem ser afastados do serviço por um período de 10 dias a partir do início
dos sintomas ou a partir do resultado do teste, o que vier priemiro. Não há
necessidade de interrupção das aulas.
Obs. Para fins de definição de caso confirmado, só serão considerados os testes
tipo RT-PCR ou Teste Rápido de Antígeno. Não estão recomendados, nem serão
consdederados os testes tipo sorológicos.

19. ORIENTAÇÕES GERAIS:
Evitar tocar a boca, o nariz, o rosto e os ouvidos com as mãos não higienizadas;
Evitar deslocamentos desnecessários nas salas de aula e entre as áreas do colégio.
Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, principalmente
ao final do turno de aulas.
Ao espirrar e tossir, cobrir a boca e o nariz com o antebraço (parte interna do
cotovelo) e evitar contato das gotículas com as mãos;
Não praticar contatos próximos, como abraços, beijos e apertos de mão.
Proibida aglomeração de qualquer tipo.
Manter a distância segura de outras pessoas, mínima de 1,5 metro utilizadndo
máscar de proteção;
Utilizar a máscara durante a locomoção até a escola e ao retorno pra casa,
substituindo-a a cada 2 horas;
Evitar tocar a máscara durante o uso;
Lavar as mãos antes e depois de colocar e retirar a máscara;
Nariz e boca devem estar sempre bem cobertos, com a máscara bem ajustada
ao rosto;

Retirar a máscara pelo elástico e não pela parte da frente;
Guardar a máscara usada em um saco fechado ou recipiente apropriado até
chegar em casa;
Lavar a máscara separadamente, fazendo imersão em água potável com água
sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 min. A proporção de diluição a ser utilizada, nesse caso,
é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água. Após o tempo de imersão,
realizar o enxague em água corrente. Em seguida, lavar com água corrente e
sabão neutro, secar naturalmente e passá-la com o ferro de passar roupa.
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