MANUAL PARA FAMÍLIA
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO COVID-19
INFORMAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A
RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS

BOAS NOVAS EM MEIO A TANTAS
INCERTEZAS
O Colégio Gibran, sempre preocupado com o bem estar de nossos alunos e
colaboradores, investiu na elaboração de um plano para o retorno das aulas
presenciais, seguindo as recomendações e protocolos de prevenção ao Covid-19

dos órgãos competentes.
Acompanhando sempre de perto nossos alunos, nos mobilizamos a criar novas
oportunidades para o aprendizado e a atender as demandas específicas de cada
um deles.

Estamos preparados e ansiosos para propiciar o melhor retorno possível.
Conheça neste material, algumas das medidas protetivas adotadas e para saber
mais, consulte a sala virtual ou entre em contato com a coordenação.

ALGUMAS MEDIDAS ADOTADAS PELO GIBRAN VISANDO
PROMOVER A SEGURANÇA DE ALUNOS E
COLABORADORES NO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS

PLANEJAMENTO

DOCUMENTAÇÃO

TREINAMENTO

Realização de planejamento
com antecedência de todas as
ações e medidas a serem
adotadas e providenciadas.

Elaboração e implantação de
protocolos de saúde e
segurança para as diferentes
áreas do Colégio, envolvendo
toda equipe escolar.

Realização de capacitação e
treinamento contemplando
todas as equipes, famílias,
professores, departamentos,
transportadores e cantina.

MONITORAMENTO

COMUNICAÇÃO

Realização de monitoramento
diário das ações implantadas e
reavaliação periódica de ajustes
que se façam necessários.

Estabelecimento de estratégia
para comunicação com a
equipe, alunos, famílias sobre
as ações implantadas e em
andamento.

PROTOCOLOS DE
BIOSSEGURANÇA

RESTRIÇÃO SOCIAL
DISTÂNCIA SEGURA
Manteremos a distância mínima de um metro e meio entre pessoas.
Sinalizamos todas as áreas do Colégio para que o distanciamento seja
garantido: chão demarcado em locais com fila, orientação sobre o
fluxo de pessoas, indicação de direção e delimitação de espaço a ser
utilizado ou instalação de barreiras físicas.
As salas de aula terão número de alunos reduzido.

REDUÇÃO DE CONTATO
A circulação nas dependências do Colégio será reduzida, e todas as
escolhas pedagógicas levaram essa premissa em consideração. As aulas
acontecerão em salas fixas e as salas-ambiente. Alguns espaços serão
desativados.
Os horários de entrada, intervalo e saída serão escalonados de acordo
com a faixa etária, os ambientes terão indicações de lotação máxima.
O acesso aos ambientes do Colégio será restrito aos alunos e
colaboradores.

RESTRIÇÃO SOCIAL
CONTROLE DE ACESSO
Antes de sair para o Colégio a família deverá fazer a investigação de
sintomas e a medição de temperatura diariamente.
Na entrada, será feita nova medição de temperatura, higienização
das mãos e checagem de máscaras.
Durante o dia, na sala de aula, será feita a checagem de sintomas,
orientação de troca de máscaras a cada duas horas e orientação para
a higienização frequente das mãos.

AULAS E TRABALHOS REMOTOS

Vale destacar que foram afixados nos ambientes
escolares cartazes com orientações de prevenção
disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, com
orientações de prevenção para a comunidade escolar.

Manteremos a execução de trabalhos e aulas virtuais a partir de casa, via
Google Classroom, equivalentes às atividades oferecidas
presencialmente.
Essa opção visa atender aos alunos que tenham fatores de risco ou
mantenham contato próximo com portadores do coronavírus, bem como
àqueles cujas famílias optarem por se manterem no modelo de ensino à
distância neste momento.

PROTEÇÃO INDIVIDUAL
USO DA MÁSCARA DE PROTEÇÃO
Máscaras de Tecido: É obrigatório o uso de máscara (exceto por
crianças menores de 2 anos) por todo o tempo de permanência no
Colégio, com troca por outra limpa a cada 2 horas ou em caso de
umidade ou sujeira.
O armazenamento deve ocorrer em embalagem plástica e individual.
As máscaras usadas, deverão ser acondicionadas em saco plástico
específico (jamais misturar ou manter contato com as limpas).

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
É essencial a higienização das mão de forma correta e frequente, com
água e sabão ou álcool em gel 70%. A higienização deverá ocorrer nos
seguintes momentos:
• Antes do início das atividades escolares, na barreira de entrada da
escola;
• Após tossir, espirrar, manusear objetos compartilhados, usar o banheiro
e colocar ou tirar a máscara de proteção;
• Antes e após as refeições; e
• A cada troca de ambiente.

PROTEÇÃO INDIVIDUAL
ALIMENTAÇÃO
Nossa recomendação é que os alunos tragam de suas casas garrafas
de água e lanches individuais em embalagens descartáveis. Além de
toalha para forrar a mesa durante os lanches e refeições.
A cantina estará aberta para todos aqueles que precisarem.
Todos os alimentos deverão ser embalados/fornecidos de forma
individualizada e de fácil manipulação, especialmente para os
menores.
Utensílios pessoais como talheres, copos ou garrafas deverão ser
higienizados e jamais compartilhados.

ETIQUETA RESPIRATÓRIA
Cobrir tosses e espirros com lenços descartáveis ou com a parte interna do
cotovelo, jamais com as mãos.
Lavar frequentemente as mãos e sempre antes de tocar nos olhos, nariz e
boca.
Cumprimentar as pessoas sem contato físico.
Caso o aluno ou algum familiar apresente qualquer sintoma relacionado à
COVID- 19, pedimos que NÃO compareça ao Colégio e entre em contato
com o serviço de saúde do seu bairro e avise a secretaria do Colégio.

HIGIENIZAÇÃO
DOS AMBIENTES
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PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Aumento da frequência de higienização de locais de grande circulação como corrimãos, balcões, móveis!
Os processos de higienização de todas as dependências do Colégio serão divididos em: limpeza recorrente e limpeza terminal, ou seja,
o primeiro é um processo de remoção de sujidade mais urgentes a cada 3 horas; enquanto o segundo é um processo de limpeza mais
minucioso.
A limpeza terminal será realizada em todas as superfícies das diferentes dependências, incluindo paredes, vidros, portas, carteiras,
cadeiras, etc. além disso, a limpeza e a desinfecção de ambientes e objetos, serão realizadas com os produtos adequados e terão sua
frequência intensificada.

BANHEIROS
Considerados áreas de risco, serão higienizados antes da abertura, após o fechamento e, no mínimo, a cada três horas.

BEBEDOUROS
Serão desativados os dispositivos para consumo direto de água e mantidos apenas os locais de reabastecimento para copos e garrafas,
além disso, serão higienizados após cada uso com toalha de papel e álcool 70%.
O uso do bebedouro ocorrerá sob a supervisão de um colaborador do Colégio.

PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CIRCULAÇÃO DO AR EM AMBIENTES INTERNOS
Em todos os ambientes manteremos portas e janelas abertas favorecendo assim a circulação e renovação natural do ar.

KIT DE LIMPEZA
Em todos os ambientes foram disponibilizados kits de limpeza, que incluem um borrifador com álcool 70% e toalha de papel ou pano
descartável.

DISPENSER DE ÁLCOOL EM GEL 70%
O dispenser de álcool em gel estará presente em todos os ambientes e áreas comuns.

CONTROLE DE
SAÚDE
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CHECAGEM DIÁRIA E ACOMPANHAMENTO
SINTOMAS*
Antes de sair de casa, diariamente, as famílias
deverão observar e avaliar os sinais e sintomas
relacionados à infecção por coronavírus, que são
variados e precisam ser monitorados de forma
cuidadosa.
Os sintomas da doença incluem:














Tosse
Febre
Coriza
Fadiga ou indisposição
Dor de cabeça
Dor de garganta
Dores no corpo
Dificuldade para respirar
Perda de olfato
Alteração no paladar
Náusea, vomito, ou diarreia
Manchas no corpo

*Os alunos que manifestem os sintomas citados devem permanecer em casa, comunicar sua ausência à coordenação pedagógica e enviar o
atestado médico à secretaria do Colégio.

CHECAGEM DIÁRIA E ACOMPANHAMENTO
VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA
O monitoramento da temperatura será realizado na entrada do Colégio
para identificar rapidamente potenciais riscos à saúde e de contágio.
Se identificada temperatura maior que 37,5 ºC, a pessoa terá o acesso
restringido e será orientada a buscar atendimento médico.
Caso a alteração de temperatura seja identificada em um aluno durante
a permanência no colégio, ele será encaminhado a enfermaria, onde
aguardará um responsável que será imediatamente informado.
Colaboradores e alunos também deverão verificar a temperatura em
casa, antes de sair e ao retornar da escola.
Caso apresente temperatura maior que 37,5 ºC nas últimas 24 horas, o
aluno ou colaborador não deverá ir à escola.

CHECAGEM DIÁRIA E ACOMPANHAMENTO
MONITORAMENTO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS
Os casos suspeitos e confirmados deverão ser comunicados à escola
pelas famílias. Em situação de suspeita, as aulas presenciais serão
mantidas até a confirmação, e o grupo de convívio do aluno será
acompanhado por 10 dias.
Em casos confirmados, o grupo de convívio do aluno deverá
permanecer em atividades remotas por 10 dias ou de acordo com a
orientação das autoridades sanitárias.
O retorno do aluno com caso confirmado deverá acontecer com a
liberação médica por escrito e enviada à secretaria.
Caso o aluno tenha contato, em outro ambiente, com uma pessoa
infectada pela COVID-19, deve consultar seu médico e seguir suas
orientações quanto ao afastamento ou não das atividades escolares.

Se manifestarem sintomas na escola, os
alunos serão encaminhados a enfermaria, que
entrará em contato com os responsáveis.
Nesse caso, deverão permanecer em casa até
a liberação médica.

ORIENTAÇÕES
GERAIS
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ANTES DE SAIR
DE CASA
A melhor forma de prevenção é lavar
as mãos frequentemente, mas outras
medidas também precisam ser
adotadas pelas famílias.



Higienizar todo o material escolar com álcool 70% ou solução com
água sanitária, para ir ao Colégio e ao retornar;




Higienizar celulares e óculos;
Aferir a temperatura do aluno antes de sair de casa;



Evitar elevadores cheios ou outros lugares com aglomeração de
pessoas;
Chegar ao Colégio de máscara;
Sempre que possível lavar as mãos com água e sabão;
Ao chegar em casa realizar a higienização de sapatos e
uniforme;
Recomendamos que, ao chegar em casa, faça a higiene pessoal.






ITENS QUE FARÃO PARTE
DA ROTINA ESCOLAR

Providenciar máscaras extras, higienizadas, que deverão
permanecer acondicionadas em saco plástico para a troca a cada 2
ou 3 horas (de acordo com o fabricante), durante o período escolar:

Garrafa de
água
M áscaras

Álcool em gel

NÃO PODE TRAZER AO
COLÉGIO
Brinquedos, jogos e acessórios tais como:
pulseiras, anéis, tiaras, colares, relógio de
pulso, fone de ouvido, vídeo game portátil,
entre outros.

AOS QUE UTILIZAM O
TRANSPORTE ESCOLAR
OU PARTICULAR
É de responsabilidade dos
condutores escolares:

 Seguir as orientações fornecidas pelo Colégio sobre todos os protocolos de higiene;
 Participar do treinamento obrigatório oferecido pelo Colégio;








Higienizar os veículos antes e após cada viagem;
Disponibilizar álcool gel 70%;
Fazer uso dos EPIs durante todo o percurso;
Orientar e exigir dos alunos que permaneçam de máscara durante o trajeto;
Manter as janelas abertas;
Aferir a tempertura do aluno antes do embarque;
Garantir o distanciamento.

É de responsabilidade dos pais e responsáveis
acompanhar o cumprimento das determinações do
protocolo de higiene e segurança pelos
transportadores.

NOVOS HÁBITOS

CUMPRIMENTAR AGORA É ASSIM:

Rever os amigos e as professoras
será muito divertido, mas agora,
com as novas etiquetas de
cumprimento:
Batida de
cotovelos

Saudação
com os pés

N am astê
Aceno

Nada de beijinhos, abraço ou aperto de mão!

AO GHEGAR NO COLÉGIO
Todos os alunos, professores, pais e colaboradores deverão
passar pelas etapas a seguir:
 Aferição da temperatura corporal;
 Higienização das mãos;
 Fazer uso da máscara de proteção durante todo o período escolar ou
permanência dentro da instituição;
 Encaminhamento imediato à sala de aula, a fim de evitar
aglomerações no pátio do Colégio;
Solicitamos pontualidade nos horários de entrada e
saída, para evitar aglomerações.

IMPORTANTE

MANTENHA SEUS
CONTATOS ATUALIZADOS
JUNTO ÀSECRETARIA DO
COLÉGIO.

Caso seja detectada alguma alteração na temperatura
corporal do aluno, ou qualquer outro sintoma relacionado
à COVID- 19, serão adotados os seguintes procedimentos:
 Encaminhamento do aluno à enfermaria do Colégio;
 Contato imediato com a família para que venha buscá-lo;
 A família deverá contatar o médico imediatamente, ou buscar o serviço de
saúde da sua região.
O retorno ao Colégio só será permitido com
autorização médica por escrito.

DURANTE AS AULAS
As janelas e portas de acesso aos ambientes permanecerão abertas para
garantir a ventilação adequada.
A etiqueta de protocolo sanitário deverá ser seguida durante todo
o período em que aluno estiver no Colégio:
 Usar máscara todo o tempo, retirar apenas quando for se hidratar ou se
alimentar;
 Ao utilizar o banheiro, o aluno deverá higienizar as mãos com água e sabão e
usar álcool em gel antes de entrar na sala;
 Durante as aulas e intervalos, o aluno deverá manter o distanciamento
dos colegas e aquele estabelecido na sala de aula;
 Não emprestar ou pegar emprestado objetos ou materiais com os colegas;
 Trocar a máscara a cada duas horas, as professoras e auxiliares auxiliarão
na orientação.

REFEIÇÕES E LANCHINHOS
A o realizar as refeições deve-se respeitar os
seguintes pontos:
 Respeitar o espaçamento das mesas e cadeiras;
 Respeitar o espaço demarcado no momento de se servir (na cantina);
 Higienizar as mãos antes e depois;
 Manter distância das demais pessoas durante as refeições;
 Usar a máscara na hora de servir a refeição e só retirar no momento de
se alimentar.
A equipe de monitoria acompanhará todos os intervalos e fará orientações
sempre que necessário.

AVISO
O retorno GRADUAL será iniciado com escalonamento para a
Educação Infantil, Fundamental I e 3ª. Série do EM.
Cada curso e turma terá uma programação específica, conforme apresentado pela equipe
pedagógica, já que 80% dos pais e responsáveis não se sentem seguros com o retorno das aulas
presenciais.
Consulte a informação completa na sala Virtual do Classroom, ou entre em contato para informações
sobre:












Período integral – Não haverá
Horário de funcionamento de cada turma
Ficha médica
Sobre entrada e saída (turmas da manhã e tarde)
Sobre materiais
Sobre a alimentação e intervalos
Transporte escolar
Aulas com professores especialistas
Aulas remotas
Convocação de alunos para reforço e orientação no contra turno
Autorização por escrito do responsável

IMPORTANTE
Cabe aos pais e responsáveis conversar com
seus filhos e orientá-los quanto ao exposto
neste material, validando a importância do
cumprimento do protocolo de saúde e
segurança.

Desde já agradecemos a parceria de todos!
Fiquem atentos aos canais de informação do
Colégio, e qualquer dúvida, entre em contato com a
Coordenação.
Um forte abraço “virtual”.

