Apresentação
Colégio Equipe - um colégio que preza pela qualidade
de ensino, pela formação de pessoas e, mais do que
nunca, pela segurança dos seus alunos, professores,
funcionários e de suas famílias.
Para um retorno seguro, foram estabelecidas algumas
diretrizes conforme o protocolo municipal sanitário de
retorno às atividades escolares presenciais, no contexto
da pandemia da COVID-19.
As orientações aqui descritas podem sofrer alterações
em detrimento de novos decretos da prefeitura e do
governo do estado e, caso aconteça, a nossa cartilha
será revisada, ajustada e, novamente, divulgada.
Para que seja realizada a reabertura segura do colégio,
é muito importante que haja diálogo e respeito às
orientações por todos os envolvidos nesse processo.
Durante esse período, a saúde e o bem-estar de todos
serão monitorados. A manutenção da escola reaberta
depende, diretamente, da taxa de contaminação
comunitária local, da adoção das medidas sanitárias e da
rápida identificação de casos suspeitos de COVID-19 e de
pessoas que obtiveram contato direto com funcionários,
professores, alunos e membros das famílias.

A doença
A infecção humana pelo novo coronavírus, também
referenciado como Sars-CoV-2 (causador da Covid-19),
foi notificada, inicialmente, na China, no fim de 2019.
Devido à sua alta taxa de contágio, ela foi, rapidamente,
detectada em várias regiões do mundo. Em março de
2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou,
oficialmente, o surto da pandemia de COVID-19. E, nesse
mesmo mês, a transmissão passou a ser considerada
comunitária em todo o território brasileiro.
Os pacientes evoluem desde formas assintomáticas da
doença até quadros críticos de insuficiência pulmonar,
disfunção de múltiplos órgãos e morte, além de graves
sequelas quando recuperados. O vírus pode ter ação e
efeitos diferentes, dependendo das características de
cada indivíduo afetado.
Segundo o Protocolo Oficial de Retorno às Aulas do
Estado de Minas Gerais, revisões sistemáticas da
literatura mundial, incluindo a brasileira, demonstram um
padrão mais benigno evolutivo da doença na faixa etária
pediátrica (0 a 18 anos) em relação aos adultos. Crianças
e adolescentes infectados apresentam, na grande maioria
dos casos (85 a 95%), formas assintomáticas ou leves
e moderadas da doença na fase aguda. Menos de 5%
evoluem para as formas grave ou crítica, sendo raríssimos
os óbitos. As internações hospitalares em menores de
19 anos são menos frequentes, variando entre 2,5% e
4,1% do total, sendo a necessidade de transferência para
terapia intensiva menor que 1%.

Formas de contágio

Gotículas de saliva (espirro, tosse, catarro).
Contato físico direto com pessoa
contaminada (aperto de mão) e posterior
contato com olhos, nariz e boca.
Contato com superfícies contaminadas e
posterior contato com olhos, nariz e boca.

Grupos de risco
Atenção! Sugere-se que os alunos que estão no
grupo de risco da Covid-19 tenham liberação
médica, via atestado, para frequentar as
atividades escolares presenciais. Caso seja
necessário, é importante manter o ensino
remoto.
Grupos de risco na população pediátrica
Lactentes até 1 ano de idade
Crianças com doenças crônicas, tais como:
Pneumopatias
Diabetes mellitus
Nefropatias
Cardiopatias com repercussão hemodinâmica
Hipertensão arterial sistêmica
Distúrbios hematológicos
Distúrbios neurológicos
Afecção neurológica grave
Malformações congênitas complexas ou
síndromes genéticas
Crianças em estado de imunossupressão
primária, secundária e medicamentosa
Deficientes auditivos e/ou visuais
Estudantes com condições especiais*
*Estudantes com condições especiais devem receber cuidado redobrado para
evitar contaminação, além do equipamento de proteção individual.

Os sintomas
Dentre os sintomas já conhecidos da Covid-19 estão:
Febre
Tosse
Coriza
Falta de ar
Fadiga
Dor de garganta
Rouquidão
Ausência de olfato e paladar
Dor no corpo, dor de cabeça e dor torácica
Conjuntivite
Náusea, vômito e diarreia
Feridas ou descoloração nos dedos das mãos
e dos pés
Em crianças, além dos citados, considera-se também a
obstrução nasal, a desidratação e a falta de apetite, na
ausência de outro diagnóstico específico.
Fique atento! Caso o aluno esteja sentindo algum(ns)
desses sintomas, a indicação é ficar em casa até que
melhore ou tenha o diagnóstico de Covid-19 descartado.

Normas de prevenção
Distanciamento social
Uso de máscaras e/ou protetores faciais
Limpeza frequente das mãos
Etiqueta respiratória
Isolamento dos casos suspeitos, confirmados e de todas as
pessoas que tiveram contato com estes primeiros.

Adoção da etiqueta da tosse e a higiene respiratória
Ao tossir e/ou espirrar, cubra o nariz e a boca com o cotovelo
flexionado ou lenço de papel.
Utilize sempre lenço descartável para higiene nasal (e
descarte imediatamente após o uso, realizando a higiene
das mãos).
Evite tocar as mucosas dos olhos, nariz e boca.
Realize a correta higiene das mãos, após tossir e/ou espirrar,
com água e sabonete ou preparação alcoólica, por pelo
menos 20 segundos.

Uso adequado das máscaras
Assegure que a máscara esteja em condições de uso
(limpa e sem rupturas).
Faça a higienização adequada das mãos antes da
colocação da máscara.
Coloque as alças atrás das orelhas ou as amarre atrás
da cabeça.
Cubra totalmente a boca e o nariz, sem deixar espaços
nas laterais.
Mantenha o conforto e o espaço para a respiração.
Durante o uso, não toque na parte da frente da máscara
para não contaminá-la.
Evite o uso de batom, base ou outra maquiagem durante
o uso da máscara .
Se a máscara ficar molhada ou úmida, substitua-a por
uma nova.
Para retirá-la, toque apenas nos elásticos ou nas tiras.
Para higienizá-la, lave-a com água e sabão ou detergente
e seque-a no sol.
Quando for descartá-la, faça em um cesto de lixo
fechado.

PROTOCOLO ESPECÍFICO DE
CHEGADA E PERMANÊNCIA
NO COLÉGIO EQUIPE
Informações Gerais
Agora que você já preencheu o formulário de pesquisa
de retorno às aulas presenciais e assinou o termo de
consentimento e de responsabilidade, leia esta cartilha
a fim de esclarecer quaisquer dúvidas relacionadas ao
retorno das atividades presenciais.
Caso a família opte pela modalidade de ensino
semipresencial, será necessário seguir as seguintes
normas:
Checklist de EPI
(Equipamento de Proteção Individual)
Kit com, no mínimo, 3 máscaras.
Um recipiente para armazenamento das máscaras usadas.
Um squeeze (garrafinha) de água.
Lenço de papel.
Álcool em gel ou líquido 70% para uso individual.
Uso de máscaras:
Obrigatório durante toda a permanência nas
dependências da escola.
A máscara deve ser trocada, pelo menos, 2 vezes: ao
chegar à escola e após o lanche.
Aferição da temperatura:
A verificação acontecerá sempre na entrada ou
durante o período de aula caso seja necessário.
Não será permitida a entrada na escola caso a
temperatura seja igual ou superior a 37,8°C,
por ser sintoma da COVID-19.
Distanciamento físico:
A distância mínima de 1,5m entre as pessoas deve ser
mantida em todo o tempo de permanência na escola.
Haverá sinalizações nas salas e nos espaços utilizados
a fim de assegurar o distanciamento.

Manhã
Entrada
Segmento

Local

Horário

Local

Horário

EFII - 6º ao 9º ano Rua São Mateus
06:50
EM - 1º ao 3º ano Rua Coronel Barros 06:50
Saída
Segmento

EFII - 6º ao 8º ano Rua São Mateus
1 1 :45
Rua Coronel Barros 12:35
EFII - 9º ano
EM - 1º ao 3º ano Rua Coronel Barros 12:35

Sugere-se não chegar muito antes desse horário a
fim de evitar aglomeração na entrada.
Tarde
Entrada
Segmento

Local

Ed. Infantil
Rua São Mateus
EF I - 1º ao 3º ano Rua São Mateus
EF I - 4º e 5º ano Rua Coronel Barros

Horário

13:30
13: 1 5
13:00

Saída
Segmento

Ed. Infantil
EF I - 1º ano
EF I - 2º ano
EF I - 3º ano
EF I - 4º e 5º ano

Local

Rua
Rua
Rua
Rua
Rua

São Mateus
São Mateus
São Mateus
São Mateus
Coronel Barros

Horário

16:30
16:45
17:00
17: 1 5
17:30

Sugere-se não chegar com antecedência aos horários
definidos a fim de evitar aglomeração.
Será permitida a entrada de UM responsável por aluno,
até o pátio/hall, onde as crianças serão entregues.
O tempo de permanência nas
dependências da escola deverá
ser mínimo.

A sala de aula:
O distanciamento de 1,5m (em todas as direções) será
mantido em todas as aulas.
A máscara não poderá ser removida, apenas trocada
quando necessário.
Portas e janelas ficarão o tempo todo abertas.
Não serão usados ventiladores nem arescondicionados.
Haverá álcool em gel e líquido 70% em todas as salas,
mas sugerimos que tenham um para uso pessoal a
fim de evitar o trânsito na sala.
Não será permitido o compartilhamento de material
escolar, nem de EPI’s, nem de lanches.
O material deve ser mantido próximo à carteira.
Não será permitido o uso dos escaninhos individuais.
Todos terão assento fixo durante todos os dias.

A quantidade de alunos na turma e o grupo de
revezamento serão informados às famílias de maneira
personalizada e particular.
Uso dos banheiros:
Será controlado pelos professores e pela coordenação.
Cada turma usará um banheiro específico, sinalizado
no corredor e na porta.
Bebedouros:
Só será utilizado o esguicho do tipo coluna para repor
a água que já deverá ser trazida na garrafa de casa.
O recreio:
O recreio será fracionado a fim de que todos tenham
um momento para o lanche e outro de convivência
em área aberta, sempre mantendo o distanciamento
social.
A cantina fornecerá kits de merenda para aqueles que
encomendarem, antecipadamente, via WhatsApp.
Biblioteca, sala de informática e laboratório:
Poderão ser utilizados os espaços com agendamento
prévio (do aluno ou do professor) a fim de que seja
feita a devida higienização antes e após seu uso.

Mal-estar na escola
Caso o aluno sinta-se mal, durante o período de
permanência na escola, apresentando qualquer sintoma
relacionado à COVID-19, deve avisar ao professor ou
à coordenação a fim de que seja encaminhado à sala
de apoio para atendimento, aferição de temperatura e
imediata comunicação à família.
Sugere-se ao estudante com suspeita de COVID-19 fazer
isolamento por 14 dias, a partir do início dos sintomas e
buscar orientação e
acompanhamento médico.

Cuidado emocional e acadêmico
As Coordenações Pedagógica e Psicopedagógica
da escola estão à disposição dos alunos e de
seus familiares para orientação e possíveis
intervenções mediante agendamento prévio.
Todas as orientações de estudo continuarão via
plataformas já utilizadas por cada segmento.

colegioequipejf.com.br

