PROTOCOLOS DE
SEGURANÇA

ESCOLA

INTERAÇÃO

1- Orientações Gerais
2- Ensino Remoto
3- Medidas estruturais e de higiene
4- Medidas de distanciamento e segurança
5- Casos suspeitos de Covid-19
6- Visitantes
7- Antes de ir para a escola: Autoavaliação
8- Uniforme, mochila e materiais
9- Transporte
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10- Comunicação
11- Cantina
12- Acolhimento e recepção dos alunos
13- Avaliação Diagnóstica, processos de
recuperação e reforço
14- Protocolos e funcionamento da
Educação Infantil
15- Pesquisa de intenção de retorno às aulas
presenciais
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Desejamos que todos estejam bem e com saúde!
Estamos vivendo a pandemia do Covid-19, que
afetou a vida e a rotina de todos. Passamos por
momentos difíceis mas também de muito
aprendizado e resiliência.
Junto com este momento tão delicado veio o fechamento das escolas. Por
meio de decreto federal, o governo suspendeu as aulas presenciais e as
escolas perderam o chão. Migrando para um ambiente totalmente virtual,
perdemos nosso lugar de acolhimento, convívio e interação. Os abraços, a
rotina diária e a amizade mudaram de lugar em nome do bem estar e da
saúde de todos. Ganhamos outras experiências, novas aprendizagens e
passamos a valorizar ainda mais a escola e os professores.
Mesmo diante de todas as dificuldades e da resistência ao
ensino remoto, passamos a trabalhar dobrado, enviando nosso
conhecimento, nossa tecnologia, nossa estrutura e
nossa
expertise até a casa de cada aluno. Foram centenas de vídeos,
atividades, exercícios, aulas ao vivo, adaptações curriculares e
também todo nosso amor e carinho que chegaram até nossos
estudantes. Nunca desistimos de nossos sonhos, nossas
verdades e nossa história!
A Direção
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O ano de 2020 trouxe grandes desafios às escolas. Diante das
circunstâncias, a Escola Interação rapidamente ofereceu o
melhor ensino online a seus alunos graças à metodologia híbrida
e inovadora que já estava sendo implantada na escola desde 2018.
Respeitando a decisão dos pais sobre o envio ou não de seus filhos no
retorno às aulas presenciais, as famílias poderão optar por manter seus
filhos 100% no formato online até o final de 2020.
Com a reabertura da escola, poderemos receber 35% dos alunos
presencialmente, fazendo um rodízio e oferecendo as aulas de
forma híbrida (ensino remoto e presencial).
Continuaremos utilizando o Google Meet e outros recursos tecnológicos que possibilitam a interação e o melhor aprendizado
para nossos alunos.

enviaremos, em breve, mais informações sobre a volta gradativa
das turmas, os dias da semana, horários e orientações aos pais.

INTERAÇÃO

ESCOLA

INTERAÇÃO
A escola fez uma readequação de suas instalações e investiu em
equipamentos de segurança e higiene para o retorno às aulas.
Para garantir a higiene e a sanitização de todos os ambientes, contratamos
o sistema de higienização da empresa Nippo System, que conta com
produtos de desinfecção profunda utilizados em UTI’s hospitalares com
amplo alcance a todos os vírus e bactérias no ambiente escolar e que não
são nocivos à saúde.
Equipe de limpeza realizará a desinfecção com os produtos
específicos antes de iniciar o período de aula e ao término de
cada turno.
Rotinas de triagem e higienização na entrada da escola
(aferição de temperatura, higienização dos calçados e das
mãos) serão realizadas todos os dias em alunos e colaboradores.
Tapetes com solução higienizadora para limpeza dos calçados
em todas as entradas.
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Rotinas de aeração e ventilação dos ambientes, higienização e
desinfecção dos espaços escolares e de seus acessos frequentemente ao longo do dia (maçanetas das portas e corrimãos, por
exemplo);
Totem de álcool em gel com pedal na entrada da escola e outros
ambientes para que os alunos e colaboradores higienizem as
mãos quando entrarem e saírem da escola;
Dispensadores de álcool gel 70% nos corredores e ambientes
com circulação de alunos e colaboradores;
Lavatórios/pias com dispensador de sabonete líquido e suporte
com papel toalha;
Sanitização dos banheiros de uma em uma hora durante o
período de aulas, com supervisão e cartazes indicando o
distanciamento dos alunos;
Lixeiras com tampa com acionamento por pedal;
Desativação de bebedouros com disparo para boca e incentivo
à utilização de garrafinhas individuais;
Prioridade para o uso de materiais descartáveis de uma maneira
geral.
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Fases do plano de reabertura:
Fase 1 - 35% dos alunos da escola
Fase 2 - 70% dos alunos da escola
Fase 3 - 100% dos alunos da escola
Enviaremos detalhadamente as turmas e o rodízio
de alunos para o retorno presencial.

Ações para mantermos o distanciamento físico e a
segurança de todos dentro da escola:
Uso obrigatório de máscaras por todos dentro da
escola, em todos os espaços e dentro das salas de aula.
Os alunos e colaboradores deverão trocar as máscaras
a cada 3 horas;
Todos os dias os alunos deverão trazer na mochila dois
sacos, um com duas máscaras limpas e um para
máscaras usadas;
Aferição da temperatura dos alunos e colaboradores
com termômetro sem contato físico em todas as
entradas. Em caso de temperatura > 37,5°C ou qualquer
outro sintoma, o aluno ou colaborador deverá voltar
para casa;
Fornecimento de maścaras e escudos faciais a todos os
colaboradores da escola;
Aulas em todos os ambientes da escola, inclusive ao ar
livre, para garantir o distanciamento;
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Alunos serão orientados a não compartilhar objetos
pessoais, como canetas, lápis, borracha, livros,
brinquedos, cadernos e outros;
Reorganização das carteiras nas salas de aula para
distanciamento de 1,5 metro entre os alunos;
Rodízio de alunos para limitação de quantidade de
pessoas por ambiente com retorno gradual, mantendo
as atividades remotas;
Horários diferenciados
intervalos;

para

entradas,

saídas e

Uso de garrafas individuais para beber água;
Treinamento para toda a equipe de professores e
colaboradores para garantirem o bom funcionamento
dos protocolos dentro da escola;
Treinamento e orientação aos alunos e pais sobre os
protocolos e as medidas adotadas.
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Se o aluno ou colaborador apresentar sintomas de
covid-19, será isolado imediatamente dentro da
escola em uma sala já destinada para o isolamento.
Comunicaremos a família e procederemos com
afastamento de 14 dias e retorno à escola somente
com alta médica;
Caso faça o teste e o resultado seja positivo, é
importante avisar a escola imediatamente, para
comunicarmos a todos que tiveram contato com o
aluno ou colaborador.
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Para
garantirmos
maior
controle
e
monitoramento na escola, vamos evitar ao
máximo pessoas que não sejam os alunos e os
colaboradores.
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Os visitantes não têm permissão para entrar nas instalações, a
menos que seja formalmente
aprovado
pela direção da
escola e somente com hora marcada;
Devem passar pelos protocolos de registro padrão de entrada;
Serão acompanhados por um segurança até a recepção ou serão
recebidos no portão da frente pela recepcionista;
Todos, sem exceção, devem aferir a temperatura, bater os pés no
tapete sanitizante e higienizar as mãos.
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Autoavaliação
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Realizar a verificação de que está sem os sintomas abaixo nas
últimas 24 horas antes de ir para a escola. Caso apresente um desses
sintomas, não deve ir à escola.
Febre
Calafrios
Falta de ar
Tosse
Dor de garganta
Dor de cabeça
Dor no corpo
Perda de olfato
Diarreia (por motivo desconhecido)
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Recomendamos que o uniforme e todas as peças utilizadas na escola
sejam lavadas no mesmo dia e não reutilizadas no dia seguinte. Os
alunos e colaboradores não devem frequentar outros ambientes no
trajeto ou antes de ir à escola como mercados, parques, farmácias e
outros enquanto
vestidos
com o
uniforme
escolar.
As famílias serão responsáveis por higienizar diariamente os
materiais e mochilas dos estudantes: antes e depois de virem para a
escola.
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Particular
Se possível, opte por transporte particular, e transporte apenas
pessoas que habitem a mesma moradia.
Se der carona a alguém que não habite, permita apenas uma pessoa
no banco traseiro;

No carro, crie a sua “bolha de segurança”:
ABRA A PORTA • DESINFETE AS MÃOS • FECHE A PORTA;

Utilize sempre o porta-malas para transporte de mochilas e pastas
de trabalho, para que o seu ambiente não seja contaminado;
O transporte por carro, moto ou bicicleta também exige o uso de
máscara de proteção;
Sempre que possível, sente-se em banco sozinho,
mantendo
distância;
Aguarde sentado para que desça um por vez, respeitando o
distanciamento;
No interior do transporte, utilize máscara.
OBS: Se optar por utilizar transporte privado (Táxi ou Uber) utilize o
banco de trás e siga as mesmas orientações de higiene.
Assim que sair do transporte, use álcool gel 70° nas mãos, realizando
a desinfecção.
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Público
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No percurso de casa para a estação/ponto de ônibus, mantenha
sempre a distância de 2 metros;
Se encontrar alguém conhecido, faça um cumprimento à distância e
mantenha distância de 2 metros;
Sempre que possível, utilize as escadas, mas evite
corrimãos e outras superfícies de acesso comum;

tocar

em

Na estação, aguarde em pé, evite tocar em superfícies e mantenha a
distância de 2 metros, principalmente nas entradas e saídas do meio
de transporte;
No interior do transporte coletivo, utilize máscara e tente manter a
distância adequada.
Assim que sair do transporte público, desinfete as mãos;
Colaboradores que utilizam transporte público deverão trocar de
roupa ao chegar à escola, vestindo o uniforme somente na chegada
à escola;
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Escolar
Fazer escala de passageiros com intervalos de viagem.

O motorista e o monitor devem:
Estar livres de febre e sintomas de COVID-19 e usar máscara o tempo
todo;
Limpar e desinfetar o transporte de manhã e à tarde antes da partida
e após a partida ou sempre que um aluno diferente entrar ou sair;
Disponibilizar álcool em gel 70% para os alunos;
Manter as janelas do transporte e scolar abertas
adequada, se o tempo permitir;

para

ventilação

Não permitir que os alunos removam as máscaras durante o trajeto.

Divulgação dos protocolos e comunicação constante com as
famílias, alunos e colaboradores.
Os pais deverão enviar por Classapp uma cópia da carteira de
vacinação atualizada com as vacinas de gripe H1N1 antes da volta
presencial;
Deverão comunicar a escola em caso de membros da família com
sintomas que possam ser de Covid-19 ou contato com pessoas
contaminadas;
Reuniões e treinamentos com pais e
protocolos de saúde e biossegurança.

ESCOLA

INTERAÇÃO

colaboradores sobre

os

Marcações no chão dos pátios, banheiros e áreas comuns indicando
distância mínima a ser mantida;
Adesivos com orientações sobre o uso de máscaras, distanciamento,
orientação para lavagem correta das mãos e outros.
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Novos horários de intervalos para manter o distanciamento
entre as turmas;
Os lanches poderão ser entregues nas salas de aula;
Os alunos
poderão trazer
compartilhar com os colegas;

lanche de

casa

e

não

Não será permitida a entrada de fornecedores;
Todos os recebíveis vão
desinfecção;

passar

pelo

processo

de

O chão estará demarcado para garantir o distanciamento
ao formar fila.
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Protocolos de Afeto
Serão muitos os efeitos adversos da crise nos alunos
e na comunidade escolar, que poderão manifestar-se
em condições emocionais, físicas e cognitivas.
Pensando nessa nova realidade, temos protocolos
também para garantir acolhimento, atenção e escuta
aos nossos alunos no retorno
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Acolher os alunos e famílias com
especializados que possam fazer
individual e coletivo.
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profissionais
acolhimento

Entender o quadro sócio-emocional
de cada aluno e suas necessidades de
apoio.
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Vamos fortalecer as dinâmicas e programas
socioemocionais já existentes
como: Rotinas
pedagógicas
com rodas de conversa para
compartilhamento de sentimentos e emoções, o uso
da Disciplina Positiva em sala de aula, as aulas de
Orientação Educacional e Educação Digital da
Geekie.

ESCOLA

INTERAÇÃO

Aplicação de avaliação diagnóstica em todos os alunos, relacionada
aos objetivos de aprendizagem trabalhados durante as aulas
remotas para verificação da aprendizagem neste período;
Organização de pequenos grupos de estudantes com necessidades
similares de recuperação para que o professor personalize o
atendimento;
Disponibilização de materiais e recursos pedagógicos adequados
para sanar as possíveis lacunas de aprendizagem neste período;
Implantação de estudo orientado no contra turno com apoio
da tecnologia utilizada, como o google classroom e outras
ferramentas.
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Uso da máscara
Recomendado para crianças maiores que 2 anos. Na
escola adotaremos o uso de máscara a partir do
Infantil (3 anos), exceto na hora do lanche e em
momentos individualizados com kits e atividades
individuais em estações diferentes para cada criança.
Os profissionais farão uso de máscara, escudo facial e
avental de material impermeável que possa ser
higienizado com
álcool
a todo
momento,
principalmente quando as professoras precisarem
acolher alguma criança no colo.
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Hora do lanche
Refeitório com escalonamento e distanciamento
entre as crianças nas mesas, lavagem das mãos antes
e após o lanche. Os pais deverão enviar saquinhos
descartáveis para as máscaras serem guardadas
durante o lanche. Crianças serão orientadas a não
compartilhar o lanche e não poderão comer durante
as atividades e brincadeiras fora do refeitório.
As garrafinhas de água serão individuais.
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Pequenos grupos fixos de alunos
A interação e o convívio social são pilares
importantes da Ed. Infantil, que não podem ser
desconsiderados
no retorno às aulas, para
garantirmos a saúde mental e o desenvolvimento das
crianças,
interagindo
com
seus
pares.
Desde o berçário, todas as crianças da Ed. Infantil
terão contato apenas com um pequeno grupo fixo
de até 5 alunos para brincar. Este grupo será
monitorado por professoras e auxiliares e caso uma
criança do grupo apresente qualquer sintoma ou
tenha tido contato com alguém que esteja com
sintomas ou contaminado, saberemos exatamente
quem teve contato dentro desse pequeno grupo.
Criaremos uma “bolha” de proteção, mantendo fixos
os mesmos alunos, para melhor rastreamento e
monitoramento das crianças.
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Uso do parque
O parque só poderá ser utilizado em
pequenos grupos de 5 alunos e todos os
brinquedos e ambientes serão higienizados
a cada vez que forem utilizados. As crianças
deverão lavar as mãos antes e após a
entrada no parque.
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Kit de brinquedos e materiais individuais

A escola disponibilizará kits individuais de materiais
escolares e brinquedos para cada aluno da Ed. Infantil.
Durante a utilização dos kits os alunos ficarão em
estações individuais e todos os materiais serão
higienizados
após
o
uso.
Brinquedos que não podem ser higienizados não
serão utilizados. Não será permitido levar brinquedos
de casa para a escola.
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Formas lúdicas de distanciamento

Para que o distanciamento social não seja estressante
e desafiador para as crianças pequenas, criaremos
dinâmicas e brincadeiras que tornarão esses
momentos mais agradáveis, como jogos com
bambolê em que cada um tenha que ficar na sua
“toca” ou bonecas e outros materiais que fiquem no
lugar “vazio” para delimitar onde cada um pode
sentar.

Troca de fraldas

Ao trocar a fralda, utilizar luvas descartáveis
O uso de luva não dispensa a higienização das mãos
(antes da colocação e após a retirada).
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Baby I e II

Os bebês também ficarão em pequenos
grupos
reduzidos e fixos com uma berçarista para melhor
monitoramento.
As berçaristas utilizarão máscaras, face shield e
avental descartável, que será trocado a cada banho
nos bebês.
Os berços terão distância de 1,5 metro e toda a roupa
de berço deverá ser enviada pelos pais.
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Sala de estimulação

Será higienizada quatro vezes por dia
Kits individuais de brinquedos, que
serão higienizados antes e após o uso
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Entrada dos bebês

Não será permitida a entrada dos pais na escola. Uma
professora ou berçarista irá receber o bebê no portão
de pedestre. Se a família trouxer o filho no seu próprio
bebê conforto assim que entrar, este deverá ser
higienizado. O bebê conforto não poderá ficar no chão
do berçário sem ser esterilizado. Bebês que andam
deverão tirar seus sapatos. Estes deverão ser
esterilizados.
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Estando autorizada a reabertura da escola a partir de 07 de outubro,
com aulas presenciais e seguindo todos os nossos protocolos de
higiene e segurança, a familia pretende:

15,7%
1 - Que o filho vá para a escola respeitando o rodízio e o horário
proposto assim que houver a abertura

55,8%

28,6%

2 - Aguardar as primeiras semanas e avaliar o retorno para depois
tomar a decisão

3 - Que o Filho não frequente a escola presencialmente este ano
GERAL

Estando autorizada a reabertura da escola a partir de 07 de outubro,
com aulas presenciais e seguindo todos os nossos protocolos de
higiene e segurança, a familia pretende:
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13,9%
1 - Que o filho vá para a escola respeitando o rodízio e o horário
proposto assim que houver a abertura
2 - Aguardar as primeiras semanas e avaliar o retorno para depois
tomar a decisão

49,5%
36,5%

3 - Que o Filho não frequente a escola presencialmente este ano

EDUCAÇÃO INFANTIL

Estando autorizada a reabertura da escola a partir de 07 de outubro,
com aulas presenciais e seguindo todos os nossos protocolos de
higiene e segurança, a familia pretende:
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18,0%
1 - Que o filho vá para a escola respeitando o rodízio e o horário
proposto assim que houver a abertura
2 - Aguardar as primeiras semanas e avaliar o retorno para depois
tomar a decisão

24,5%

57,5%

3 - Que o Filho não frequente a escola presencialmente este ano

ENSINO FUNDAMENTAL I

Estando autorizada a reabertura da escola a partir de 07 de outubro,
com aulas presenciais e seguindo todos os nossos protocolos de
higiene e segurança, a familia pretende:
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12,0%
1 - Que o filho vá para a escola respeitando o rodízio e o horário
proposto assim que houver a abertura
2 - Aguardar as primeiras semanas e avaliar o retorno para depois
tomar a decisão

58,3%

29,7%

3 - Que o Filho não frequente a escola presencialmente este ano

ENSINO FUNDAMENTAL II

29,7%
EVENTO ONLINE: RETORNO
ÀS AULAS CONSCIENTE
PREOCUPAÇÃO SE COMBATE
COM INFORMAÇÕES

PROTOCOLOS E
ORIENTAÇOES - PARCERIA
RABBIT MKT

ORIENTAÇÕES E
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE HIGIENE E
COMO USÁ-LOS

DIRETRIZES DO CONSELHO
NACIONAL DE
EDUCAÇÃO PARA O
RETORNO ÀS AULAS

Antes da reabertura da escola as famílias receberão um questionário
para responder com alguns critérios importantes para o retorno
presencial.
As informações deste protocolo poderão sofrer alterações de acordo
com novas orientações dos órgãos competentes.
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