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Uma das questões que mais afligem às famílias neste período de
pandemia, é referente ao retorno das aulas presenciais nas escolas.
Buscando suprir tais incertezas, o Colégio Santa Marcelina
apresenta nesta cartilha, as principais medidas de segurança e
prevenção à COVID-19 para os alunos, famílias e colaboradores na
volta às aulas presenciais.
Seguindo as orientações das autoridades competentes, este
documento foi elaborado por um grupo de profissionais da instituição
Santa Marcelina após estudos sobre protocolos de contingência,
adaptações de infraestrutura, capacitação profissional e cuidados
pessoais com colaboradores e estudantes e relacionamento com as
famílias.
Vale ressaltar que todos nós temos a responsabilidade de ajudar a
prevenir a proliferação da COVID-19 em nosso meio e na sociedade
como um todo.
Reafirmamos a responsabilidade de continuar oferecendo educação
de qualidade para transformar a sociedade à luz do evangelho,
oferecendo ao ser humano formação em sua totalidade e, acima de
tudo, confiamos na intercessão divina para nos proporcionar um
retorno seguro às aulas presenciais.
Direção Geral

• Aferição da temperatura dos alunos nos carros ou na
calçada em local demarcado para os que chegam à
pé; só entrarão na escola os alunos que não

ENTRADA
DA ESCOLA

apresentem sintomas respiratórios e que tenham
temperatura inferior a 37,6
• Tapete higienizador na porta da escola
• Álcool em gel para higienizaçã0 das mãos
• Toalhas descartáveis e borrifador de álcool 70% para
higienização de mochilas, lancheiras e bolsas
• Encaminhamento dos alunos para as salas de aulas
mantendo o devido distanciamento
• Não será permitida a entrada dos Pais na escola
• Orientações específicas para os alunos que
chegarem de transporte escolar

• Pátios, corredores, capela, laboratórios e
laboratórios de informática, chácara, quadras,
biblioteca, playground, xerox, enfermaria e cantina
• Manter o distanciamento

AMBIENTES
COMUNS

• Higiene dos objetos de uso comum
• Estimular o uso da escada, transitando sempre pelo
lado direito e mantendo a distância de 3 degraus
• Uso do elevador restrito a 4 pessoas, mantendo o
distanciamento conforme demarcação no chão e
higienizando as mãos antes de tocar os botões

• Carteiras já demarcadas mantendo o devido
distanciamento (1,5m) e com número reduzido de
alunos em todos as salas
• Dispensers de álcool em gel na entrada de

SALAS DE
AULAS

todas as salas
• Kits de limpeza com borrifador de álcool 70% e
toalhas descartáveis em todas as salas
• Manter a ventilação natural, com portas e
janelas abertas
• Orientar os alunos para que mantenham o
distanciamento e para que não haja troca de
materiais

• Os alunos que apresentarem sintomas
respiratórios ou febre durante o período de
aulas serão encaminhados à enfermaria,
avaliados e serão mantidos em sala isolada até

CASOS
SUSPEITOS

que o responsável chegue
• Caso haja um caso confirmado entre os
alunos e/ou professores, a respectiva turma
deverá ficar afastada por 14 dias

• Todos devem manter o distanciamento em
todos os ambientes da escola e durante todo o
período em que permanecerem na escola
• Todos devem usar a máscara e a face shield

ATENÇÃO

em todos os ambientes da escola e durante
todo o tempo em que permanecerem na
escola, exceto nos horários de lanche
• Os alunos deverão providenciar o seu kit de
máscaras conforme o tempo que
permanecerão na escola, lembrando que a
máscara deverá ser trocada a cada 2hs ou
quando estiver suja ou úmida
• Os alunos deverão trazer as próprias garrafas
de água todos os dias; os bebedouros
permanecerão interditados para o uso geral
• Alunos do grupo de risco não deverão
retornar à escola neste primeiro momento; em
caso de dúvidas, entrem em contato com o seu
Pediatra
• Alunos que tenham apresentado febre ou
sintomas respiratórios nos últimos dias, não
deverão comparecer à escola
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