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Introducao

ós do Colégio Nossa Senhora da
Misericórdia formamos um comitê com
profissionais internos para organizarmos
nossas ações para um retorno de forma
segura
e planejada.
Com isso, montamos a nossa cartilha
com orientações necessárias para
a reorganização das atividades escolares,
que devem retomar o seu funcionamento
presencial e híbrido.
Buscamos um retorno seguro e com
medidas tomadas mediante ao protocolo
de segurança e saúde do Ministério
da Saúde.
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PROFESSORES/
FUNCIONÁRIOS
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01

Realizar medição de temperatura e higienização
das mãos na entrada da Unidade.

02

Aquele que apresentar temperatura igual ou maior
a 37,5°C não poderá permanecer na escola.

03

Uso obrigatório de máscara de proteção na entrada
e em todo o interior da Unidade.

04

Manter os cabelos presos, realizar a troca da máscara de 3 em 3 horas.

05

Respeitar o distanciamento social.
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06

Cumprimentar com uma palavra afetuosa ou um
gesto de carinho.

07

Manter as salas arejadas (portas e janelas sempre
abertas).

08

Trazer sua garrafinha de água.

09

Proibido o compartilhamento de qualquer objeto
pessoal.

10

Ser pontual na entrada no seu setor.

11

Professores ficarão responsáveis pela troca de máscara e lavagem de mãos dos alunos de 3 em 3 horas,
assim como colaborar com a limpeza das mesas.

12

Em cada sala terá um borrifador com álcool 70% e
um paninho para limpeza.

13

Uso de materiais descartáveis.

14

Caso o funcionário, professor ou membro da família
apresentar teste positivo para o covid-19, a escola
dever ser comunicada, sendo o seu retorno condicionado à melhora dos sintomas e não antes de 14
dias, a contar do primeiro dia do surgimento dos
sintomas.
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01

Será permitido apenas 1 responsável por aluno.

02

Não será permitida a entrada antes dos horários estabelecidos.

03

Alunos e responsáveis passarão por funcionários
que estarão aferindo a temperatura, higienizando
as mãos com álcool em gel, inclusive os que chegarem de carro.

04

Aquele que apresentar temperatura igual ou acima
de 37,5°C não poderá permanecer na escola.

05

O aluno que apresentar sintomas de resfriado ou
febre igual ou acima de 37.5º C, no decorrer do dia,
será imediatamente encaminhado para a recepção
do colégio, e será feito o contato com a família para
que sua saída seja providenciada o mais rápido possível (seguindo as orientações dos órgãos de
saúde).
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06

O uso de máscaras será obrigatório para responsáveis e alunos a partir de 2 anos de idade, na entrada
e em todo interior da unidade.

07

Não é permitida a permanência de pais e responsáveis nas dependências da escola.

01

As máscaras precisam estar IDENTIFICADAS com o
nome do aluno.

02

Todos os dias, manter 2 sacos plásticos identificados na mochila do aluno, um com as “máscaras
limpas” e o outro para o descarte das “máscaras
sujas”.
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01

Está proibido o envio de brinquedos ou qualquer outro objeto fora
do contexto escolar.

02

Higienizar com frequência os pertences pessoais dos alunos,
incluindo os sapatos.

03

Fazer a troca de uniformes dos alunos diariamente e manter as
unhas aparadas.

04

05

Todos os alunos serão entregues à nossa equipe, conforme definição de cada segmento.
Educação Infantil: Portão da Educação Infantil.
Berçário, Ensino Fund. I,II e Médio: Cabine 2.

Enviar somente o essencial dentro da mochila dos alunos.
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06

Pra os alunos do Berçário e Integral I: solicitamos a troca diária da
toalha e da roupa de cama.

07

Também solicitamos que a toalha de banho, escova e pasta de
dente permaneçam na mochila diariamente para eventualidades.

08

Caso o aluno ou membros da família apresentem teste positivo
para o covid-19, a escola dever ser comunicada, sendo o seu retorno condicionado à melhora dos sintomas e não antes de 14 dias, a
contar do primeiro dia do surgimento dos sintomas.

09

É importante que sejam enviadas máscaras reservas para o período do Integral.

12

Cada aluno deverá fazer uso de sua
própria garrafa de água.
As atividades como MIP, eventos, reuniões presenciais, saídas pedagógicas,
entre outras situações que demandam a
concentração de pessoas num mesmo
ambiente, estão temporariamente
suspensas.
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