
PLANO DE RETOMADA
Covid-19



1.0. Panorama Geral

Desde o mês de março de 2020, momentos como jamais vividos pela história da humanidade, tem

sido enfrentados por todos, incluindo nós brasileiros, quando tivemos que ficar reclusos dentro de

nossas casas, nos distanciando de pessoas que amamos, de amigos e de ambientes que antes

eram frequentados por nós, para poder nos proteger de um inimigo invisível e até a pouco tempo,

completamente desconhecido.

A incerteza que tomou conta de todos nós, em todas as esferas, trouxe mudanças significativas

que impactaram famílias, escolas e a sociedade em geral e que nos fizeram ressignificar valores

que até então estavam adormecidos, o do amor e da solidariedade.

Imensos desafios foram enfrentados dentro do Colégio Renascer, onde novas estratégias

pedagógicas precisaram ser implementadas, através de aulas online e vídeo aulas, utilizando

ferramentas digitais para conteúdos de sala, bem como para as reuniões de pais e atendimentos

via chat, mas com o apoio e a confiança dos pais, juntos, vencemos cada uma das etapas e

continuaremos avançando também para implementarmos a retomada gradativa de nossas

atividades presenciais, onde o valor à vida, associados à saúde, segurança e bem estar, estarão no

topo de nossas prioridades.



1.0. Panorama Geral

Nessa perspectiva, onde ocorre a implementação para a retomada das atividades presenciais,

vamos compartilhar com os nossos pais, o Guia de Retomada do Colégio Renascer, resultado

do estudo de todos os protocolos dos órgãos estaduais e municipais, experiências de escolas fora

do Brasil que já retomaram as atividades, escolas de Manaus, pareceres trazidos por especialistas

nas áreas da saúde e reuniões com a equipe de gestão de crise, composta pela mantenedora,

coordenadoras, líderes de todos os setores, incluindo o de limpeza, cozinha, compras e

nutricionista.

Quanto a implantação de todos os protocolos e as devidas adaptações físicas, toda nossa equipe

e o colégio estão preparados, mas o resultado esperado só virá, se houver um esforço conjunto

envolvendo colaboradores, alunos e suas famílias, para cumpri-los, quando houver a retomada

presencial, decisão essa que caberá a cada família.



1.0. Panorama Geral

Sendo assim, nos mantemos sempre a disposição para prestar todo

auxílio e orientação necessária.

Esperamos em Deus, que em breve possamos estar com todos os

nossos alunos, ocupando nossas salas de aulas, enchendo esses edifícios que se

tornam frios, sem alegria e calor humano deles, no Renascer onde todos nós

amamos estar!

Atenciosamente,

Rosangela A.Coivo Teixeira/ Mantenedora

Set/2020



2.0. DECLARAÇÃO - ANTES DE VOLTAR PARA A ESCOLA

• Após os pais OPTAREM PELO RETORNO PRESENCIAL, deverão preencher a declaração

que será enviada através de um link pelo colégio, pela AGENDA EDU, onde autorizarão que

o(a) filho(a) retorne as atividades presenciais.

• A declaração online, descreverá os critérios necessários, para a entrada e permanência do

aluno no ambiente escolar, seguindo os protocolos de saúde e sanitário.



3.0. ACOLHIMENTO

Estamos certos que este período de distanciamento físico e social, provocou

mudanças e alterações em toda a comunidade escolar, independente se tenha havido um maior

ou menor agravamento e impacto.

Por isso, o acolhimento e o respeito ao tempo de adaptação de cada aluno(a), será

respeitado e respaldado por toda nossa equipe de gestores e será nossa prioridade neste

momento de retomada, sem o qual, entendemos que não ocorrerá o processo de ensino e

aprendizagem.



4.0. ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS

• Todas as salas de aula estão devidamente demarcadas, com distanciamento de 1,5 metro  

entre as mesas e carteiras.

• Ambientes comuns, tais como recepção, secretaria e setor financeiro, já encontram-se  

demarcados com cones e faixas de distanciamento.

• Calçadas e escadas terão setas indicativas de fluxo.

• Áreas comuns, terão demarcações no chão, com o indicativo de distanciamento.



4.0. ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS

• Salas de aula permanecerão com as janelas abertas sempre que possível. Caso seja  

utilizado somente ar-condicionado, que passará frequentemente por higienização, bem  

como ventiladores de parede. Para esse início de retomada, essa e outras medidas dos  

protocolos já foram tomadas.

• Em todos os portões de acesso e portaria principal, haverá tapete sanificante com tapete  

seco, para que todos, sem exceção utilizem antes de acessarem as dependências do  

colégio.

• Em lugares de maior fluxo, haverão lixeiras identificadas, para o descarte demáscaras,

lenços e luvas descartáveis.



4.0. ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS

• Os alunos deverão chegar apenas para a hora da aula (conforme cronograma enviado pelas

coordenadoras) e não deverão permanecer na escola após o término da aula, evitando

contato com alunos de outras turmas.

• Dispensers de álcool gel, foram instalados em todos os corredores.

• Os bebedouros só estarão disponíveis para uso com garrafas individuais (squeeze).

• A aferição de temperatura, através de termômetro digital infravermelho de testa,

ocorrerá em todos os portões de acesso e portaria central, tanto em alunos, colaboradores e

todos que tiverem acesso ao colégio.



4.0. ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS

• Nas carteiras das turmas do Infantil e Fundamental I, estão fixadas instruções quanto aos  

cuidados com a higiene pessoal e coletiva.

• Para o Fundamental II e Médio, as instruções estão fixadas no mural de cada sala de aula e

nos murais coletivos.

• Em todos os espaços comuns, haverão cartazes fixados, com instruções dos cuidados com

a higiene pessoal e coletiva.



5.0. USO E READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS COMUNS

• Parques e quadras: Haverá um rodízio para o uso dos alunos, sempre com grupos fixos,

sem que haja o encontro entre eles, havendo a higienização das mãos antes e depois do uso

desses ambientes.

• Laboratório de artes, informática, ciências e música nesta 1ª etapa não serão utilizados.

Serão priorizadas atividades dentro da sala de aula.



5.0. USO E READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS COMUNS

• Biblioteca não será utilizada na 1ª etapa.

As aulas de contação de histórias ocorrerão dentro da sala de aula. Para devolução dos

livros emprestados no 1º trimestre, será informada data, pois os mesmos passarão pelo

processo de desinfecção antes de serem novamente arquivados.



6.0. Ações Preventivas e Protocolos

• Os pais deverão verificar a temperatura dos filhos todas as noites e manhãs e

obrigatoriamente, antes dos alunos saírem para a escola. Em caso de febre, mantenha-

o em casa.

• Na ausência de outros sintomas da COVID-19, os alunos deverão ficar em casa até

ficarem livres da febre por um período mínimo de 48 horas, sem tomar medicamentos

para reduzir a febre.

• Uma febre que se apresente juntamente com um ou mais sintomas da COVID-19 exigirá

que o aluno permaneça em casa por um período de 14 dias. Uma autorização médica

deve ser fornecida para que o aluno possa retornar à escola, por exigência do protocolo

da saúde.



7.0. SINTOMAS E PROTOCOLOS EXIGIDOS

• Os pais deverão informar imediatamente à escola, se o aluno apresentar sintomas de  

influenza (gripe), para que outros alunos possam ser também monitorados.

• Os alunos deverão ser mantidos em casa se qualquer outro membro da família

apresentar sintomas.

• Todos os dados médicos e decisões de tratamento devem ser formalmente

registrados e relatados para a coordenadora ou sua assistente.



1. SINTOMAS E PROTOCOLOS EXIGIDOS

• O aluno que registrar uma segunda temperatura digital de testa de 37,5 graus ou mais,

em qualquer um dos portões, será encaminhado para sala de triagem para averiguação

até que o responsável possa vir buscá-lo. O mesmo ocorre, se o aluno apresentar

qualquer dos sintomas abaixo. A sala passará pelo processo de desinfecção, assim que

o espaço estiver liberado e vazio.

• Sintomas mais comuns: febre, tosse seca, cansaço.

• Sintomas menos comuns: dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia,

conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou

descoloração dos dedos das mãos ou dos pés.
• Sintomas graves: dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito ou

perda de fala ou movimento.



8.0. SINTOMAS E PROTOCOLOS EXIGIDOS

DESCARTE DE LIXO

• As máscaras, luvas e lenços descartáveis serão eliminados em lixeiras específicas devidamente

identificadas.

• Na situação de se estar perante casos suspeitos ou confirmados de infeção por COVID19, será  

isolado o recipiente onde foram colocados resíduos ou outros materiais e este será  

imediatamente retirado do ambiente.

• Os sacos devidamente fechados serão colocados dentro de um 2º saco, também devidamente

fechado e depositado na lixeira reservada só para este resíduo.



9.0. NORMAS DE CONVIVÊNCIA: TODOS

USO DE MÁSCARAS

• Todos os dias deverão vir na mochila (ou bolsa) do aluno dois sacos: um com as

máscaras limpas e outro para as máscaras sujas. O uso da máscara é imprescindível

para acessar o ambiente escolar.



9.0. NORMAS DE CONVIVÊNCIA:

Educação Infantil:

• Os alunos do PERÍODO INTEGRAL deverão trazer todos os dias sua roupa de cama e

banho.

• Todas as camas utilizadas na SALA DO SONO, pelos alunos do Integral, serão

identificadas com o nome do aluno e a sala, bem como os mobiliários passarão pela

desinfecção antes e após o uso dasala.

• Os alunos antes de entrar na sala devem passar os pés na barreira química.

• Os alunos devem retirar os sapatos e colocá-los embaixo de cada cama.

• Toda roupa de cama deverá ser ensacada e enviada diariamente para a troca.



9.0. NORMAS DE CONVIVÊNCIA

• Cobrir o nariz e a boca com a parte interna do braço dobrado ao espirrar e tossir.

• Não compartilhar objetos pessoais, como canetas, lápis, borracha, livros ou blocos de papel.

• Manter a distância pessoal de aproximadamente 2 metros.

• Quando sair da mesa ao término das atividades, deverão deixá-la organizada e arrumada, de

forma a facilitar a limpeza e higienização.

• Deixar somente o que for extremamente necessário em cima das mesas e demais superfícies.

• Sempre que utilizar máquinas ou equipamentos partilhados, usar álcool gel 70° nas mãos antes  

e após a sua utilização.



9.0. NORMAS DE CONVIVÊNCIA

• Os colaboradores e alunos das escolas não devem se cumprimentar com beijos, abraços ou

mesmo apertos de mãos.

• Evitar tocar com as mãos no rosto, olhos, nariz ou boca.

• É indispensável que cada um tenha a sua garrafinha de água (squeeze) para consumo.

• Todos, sem exceção, devem bater os pés no tapete sanitizante e, em seguida, no tapete seco,  

antes de entrar no ambiente escolar.



9.0. NORMAS DE CONVIVÊNCIA: SALA DE AULA

Quando os alunos e professores chegarem em suas salas de aula, deverão:

• Continuar usando máscara/cobertura durante a aula ;

• Ir diretamente para o lugar designado e não se locomover, a menos que seja orientado  

pelo professor. As salas de aula estarão configuradas para permitir o maior  

distanciamento físico possível.

• Na conclusão de cada período, a equipe de limpeza pulverizará e limpará cada

mesa/estação de trabalho/cadeira com solução desinfetante aprovada.

• No início das aulas e a cada dispensa, os alunos deverão higienizar as mãos (álcool

gel ou água e sabão).



9.0. NORMAS DE CONVIVÊNCIA: PÁTIO E CANTINA

• Na 1ª etapa a Cantina permanecerá fechada com fitas de isolamento. Portanto, os alunos  

deverão trazer seu lanche decasa.

• As áreas de convivência, serão demarcadas para evitar aglomeração;

• Horários alternados de intervalo/recreio/hora do lanche serão adotados.

• Os alunos deverão usar sua máscara durante o recreio, quando não estiverem se alimentando;

• Serão estabelecidos acordos com os alunos, para que se mantenham o respeito as regras de  

distanciamento e convivência.

• Não será permitido entrada de fornecedores, enquanto houverem alunos no pátio.

• Todos os recebíveis vão passar pelo processo de desinfecção.

• O chão será demarcado para garantir o distanciamento quando formar fila, após a abertura da

Cantina.



9.0. NORMAS DE CONVIVÊNCIA: COZINHA

• Todas as cozinheiras, estarão utilizando o avental exclusivo de dentro da cozinha.

• Uso da máscara constantemente e protetor de acrílico;

• Utilizarão luvas para pegar pratos, copos e talheres.

• Não será utilizado o balcão self service.

• Será designado um local propício para higienização dos produtos comprados.

• Pacotes de alimentos industrializados serão limpos com álcool em gel.

• Produtos em recipientes vedados, como enlatados, serão limpos embaixo da torneira com água e sabão (ou

detergente).

• Alimentos in natura serão higienizados com água sanitária (uma colher de sopa para cada 1 litro de agua) e .

mergulhados por cerca de 20 minutos e depois lavados em água corrente.

• Todos os protocolos serão acompanhados pela nutricionista do colégio.



9.0. NORMAS DE CONVIVÊNCIA: Instrução para a lavagem das mãos –

Sempre lavar as mãos com sabão e água (ou utilizar álcool gel), durante pelo menos 20

segundos, nas seguintes ocasiões:

• Depois de usar o banheiro.

• Antes de tocar nos olhos, nariz ou boca.

• Antes e depois de comer.

• Após espirrar ou tossir (ou usar um lenço de papel).

• Após contato com lixo ou uma área de alta exposição, como maçaneta da porta, corrimão e

botões de elevador.

• Depois de tocar nos sapatos.

• Quando as mãos estiverem sujas.



10.0. INSTRUÇÕES QUANTO AOS CUIDADOS DURANTE O TRAJETO:

Transporte público

• No percurso de casa para a estação/ponto de ônibus, mantenha sempre a distância de 2 metros.

• Se encontrar alguém conhecido, faça um cumprimento e mantenha distância de 2 metros.

• Sempre que possível, utilize as escadas, mas evite tocar em corrimões e outras superfícies de  

acesso comum.

• É necessário ter uma temperatura <37,5 graus (aqueles com temperatura ≥ 37,5 graus não  

poderão entrar no transporte).

• Na estação, aguarde de pé, evite tocar em superfícies e mantenha a distância de 2 metros,

principalmente nas entradas e saídas do meio de transporte.

• No interior de um transporte coletivo, utilize máscara e tente manter a distância adequada.

• Assim que sair de um transporte público, desinfete as mãos.



10.0. INSTRUÇÕES QUANTO AOS CUIDADOS DURANTE O TRAJETO:  

Transporte Escolar

Os pais devem ficar atentos para que o motorista e o monitor:

• Estejam livres de febre e/ou sintomas de COVID-19 e usando máscara/cobertura o tempo

todo;

• Se o transporte é limpo e desinfetado antes da partida e após a partida;

• Se fazem a aferição de temperatura do aluno, antes de ingressar no transporteescolar

(aqueles com temperatura ≥ 37,5 graus não poderão entrar no transporte escolar).

• Se as janelas são mantidas abertas para ventilação adequada, sempre que o tempo permitir;

• Se impedem que os alunos removam as máscaras durante otrajeto.

• Se monitoram que o aluno fique sentado somente no banco designado com odistanciamento

físico.

• Se ao desembarcar do transporte na chegada o aluno prossegue imediatamente para a sala  

de aula pela manhã.



10.0. INSTRUÇÕES QUANTO AOS CUIDADOS DURANTE O TRAJETO:

Transporte privado (táxi ou Uber)

• 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.



11.0. PORTÕES DE ACESSO

Alunos

• Todos os alunos passarão pela aferição de temperatura;

• As marcações e faixas de entrada dos alunos são estabelecidas com marcadores de distância

física.

• Alunos e pais devem evitar o congestionamento de espaço enquanto entregam o aluno.  

Orientamos que o mesmo responsável que traga o aluno, faça a retirada do mesmo e não  

permaneça em frente aos portões de acesso, para evitar fluxo nas calçadas.

• O uso de máscara é obrigatório para todos, sem exceção.



11.0. PORTÕES DE ACESSO

Visitantes (incluindo pais)

• Todos os pais e/ou visitantes não deverão aguardar na recepção ou entrar nas instalações.  

Nesse momento, orientamos que todos os assuntos possíveis, sejam tratados através de  

chat, reunião online, uso de telefone. Em caso de impossibilidade, deverá ser agendado  

horário e dia para atendimento.

• Passarão pelos mesmos protocolos de registro padrão de entrada e serão acompanhados

por diretamente ao local onde serãoatendidos.

• Todos, sem exceção, devem bater os pés no tapete sanificante e, em seguida, no tapete  

seco.



12.0. COLABORADORES

• Colaboradores com qualquer sintoma de gripe não poderão comparecer ao trabalho presencial  

por pelo menos 14 dias, porém, podem trabalhar remotamente se forem sintomas leves.

• Deverão orientar fortemente os alunos a usarem máscara obrigatória dentro do recinto escolar  

(exceto para crianças menores de 2anos).

• Alertar sobre os cuidados necessários de higienização em relação às máscaras de pano.

• Manter janelas e portas abertas, sempre que possível.



13.0. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA (SONDAGEM)

• Havendo a retomada das atividades presenciais, todos os alunos passarão por uma  

sondagem, que terá o intuito de avaliar possíveis defasagens de conteúdos, onde o  

professor, fará um replanejamento, para que haja a retomada dos conceitos, onde o aluno  

tenha demonstrado não possuir total domínio.



14.0 MEDIDAS PEDAGÓGICAS 6° AO 9º ANOS e ENSINO MÉDIO

• Todos os eventos presenciais serão cancelados, para evitar aglomeração, seguindo odecreto

25.880/20.

• Os horários de entrada e saída serão adaptados para evitar aglomeração.

• Os horários de intervalos sofrerão adaptações e serão escalonados entre as turmas. Na fase I a  

cantina permanecerá fechada e nas fases II e III funcionará somente com uso de fichas.

• O retorno às aulas será gradativo e escalonado seguindo as especificações das fases I, II e III.

• Assim que todos os alunos retornarem presencialmente para as aulas, será realizada umaavaliação

diagnóstica com revisão de aprendizagem para retomada de conteúdo senecessário.



Em caso de dúvidas, pedimos envie um email para coordenadora responsável pelo segmento ou

agende através da Agenda Edu, uma reunião via chat.

❑ Educação Infantil: Andréa Vasconcelos - andrea.coordenacaoinfantil@colegiorenascer.com.br

❑ Fundamental I: Patrícia Romão - patricia.coordenacaofund1@colegiorenascer.com.br

❑ 6º ao 8º ano: Bruna Coivo - bruna.coordenacaofund2@colegiorenascer.com.br

❑ 9º e Ensino Médio: Cristiane Sanches - cristiane.coordenacaomedio@colegiorenascer.com.br

mailto:andrea.coordenacaoinfantil@colegiorenascer.com.br
mailto:patricia.coordenacaofund1@colegiorenascer.com.br
mailto:bruna.coordenacaofund2@colegiorenascer.com.br
mailto:cristiane.coordenacaomedio@colegiorenascer.com.br


Que Deus abençoe a todos!

Att.

Rosangela A.C.Teixeira/ Mantenedora


