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Estamos vivenciando uma nova página da 

história mundial, tivemos que nos acostumar a 

uma nova realidade advinda ela Pandemia do 

COVID-19.  Modificamos nossos hábitos, nossas 

rotinas e, certamente, nossas vidas. Estamos muito 

agradecidos a Deus e felizes por ter novamente 

em nosso ambiente escolar  nossos filhos e alunos.
Para que tudo ocorra de maneira segura, 

precisaremos seguir à risca algumas regras,  

recomendações e cuidados que visam à 

prevenção. Contamos com a contribuição de 

todos que fazem parte desta grande Família de 

Deus, que  é  o Colégio Madre  Savina.
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No novo tempo
Apesar dos perigos

Da força mais bruta
Da noite que assusta

Estamos na luta
Pra sobreviver

 
Pra que nossa esperança
Seja sempre um caminho
Que se deixa de herança

Compositores: Ivan Lins / Vitor Martins
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             Colégio Madre Savina vem se preparando para o Retorno às Atividades 

Presenciais. Estamos honrados por tê-los como parceiros nessa nova caminhada de 

Educação, Formação e Evangelização, mas, para que isso ocorra de forma tranquila para 

todos, muitos Procedimentos de Segurança deverão ser colocados em prática, tanto por 

parte da escola – com o preparo de seus funcionários, de modo que possam atender 

prontamente às famílias no momento do retorno, e a adequação dos espaços físicos em 

termos de instrumentos / procedimentos de prevenção à COVID-19 –, quanto por parte das 

famílias – que precisarão orientar devidamente seus filhos e seguir rigorosamente as 

determinações do Protocolo de Retorno às Atividades Presenciais apresentadas neste 

material, produzido a partir das diretrizes do Ministério da Educação (MEC) e de órgãos 

competentes da saúde pública, Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como pelo 

Decreto Estadual nº 19.428, de 08 de Janeiro de 2021.

OOOOOO

PaisSenhores
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De modo a nos protegermos contra a COVID-19, garantindo a 

integridade física, mental, psicológica e social de todos os que convivem 

no ambiente escolar, contamos com sua colaboração. Leia atentamente 

as orientações propostas nesta cartilha e orientem, conversem e 

preparem seus filhos, nossos alunos, para que compreendam o momento 

que estamos vivendo, bem como respeitar as orientações relacionadas ao 

Retorno às Aulas. Lembramos que neste momento de pandemia ainda 

não está completamente controlado em âmbito nacional, visto que as 

vacinas e os medicamentos, apesar de serem ofertados pelas 

instituições competentes, até o presente momento não atingem a 

população por completo. Isso significa que o único recurso seguro ao 

nosso alcance é o cuidado e o respeito aos procedimentos de prevenção.
Lembramos, ainda, que, em função de adequações locais/regionais e 

relacionadas à legislação, este Protocolo constitui um processo contínuo e 

poderá sofrer modificações caso sejam necessárias. Nesse caso, nova 

comunicação poderá ser divulgada à comunidade educativa através das 

nossas redes sociais ou via circulares internas em nossa Agenda Escolar. 

Atenciosamente,
Direção Geral
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Gerais
Orientações

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), e Decreto 
Estadual Nº 19.429 e outros órgãos 
nacionais de saúde, seguem as 
orientações  gerais:
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Atenção ao 

Novas Formas
       de dizer ‘‘Oi’’

Distanciamento
 1 metro nas salas de aula e demais locais 1,5 metros 

fazendo-se as devidas marcações no chão / piso;

 Usar CUMPRIMENTOS E SAUDAÇÕES sem contato físico. 

Evitar beijos, abraços e apertos de mãos;

 EVITAR o uso de relógios, anéis, pulseiras e outros 

adornos;

 NÃO COMPARTILHAR objetos de uso pessoal, copos, 

garrafas, livros, cadernos e outros.
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Uso da

 A partir dos 03 (três) anos de idade, Uti l izar MÁSCARA, 
obrigatoriamente, durante todo o tempo de permanência na 
Escola;

 A MÁSCARA deve ser utilizada corretamente, evitando-se tocar em 
sua parte da frente. A TROCA DA MÁSCARA deve ocorrer em tempo 
determinado pelo profissional orientador ou sempre que esta 
estiver úmida.

  1. Lave bem as mãos com água e sabão;
  2. Prenda a máscara atrás da orelha;
  3. Certifique-se de cobrir bem o nariz.

  4. Evite tocar em sua máscara  durante o uso. Para a TROCA DE 
MÁSCARAS, cada aluno deverá trazer um saco plástico para 
colocá-las; o descarte (ou a higienização das máscaras laváveis) 
deverá ser feito em casa.

Mascara´

5

Antes de colocar
lave bem as mãos

com água e sabão.

Evite tocar na 
frente da máscara.

Se tocar, higienize as 
suas mãos.

Coloque a máscara
sobre o rosto

cobrindo tanto o queixo
quanto o nariz.

Se precisar mexer
ou ajustar a máscara,
faça pelos elásticos

ou amarrações.

Após o lanche será realizado a troca de máscaras.
Para isso, o aluno deverá trazer um saco plástico 

para cada troca de máscara realizada. 

O descarte (ou a higienização das máscaras
laváveis) deverá ser feito em casa. 9



Higienização
das

Maos~

Intensificar a LAVAGEM DAS MÃOS com 
água e sabão, por, no mínimo, 20 
segundos, de acordo com a orientação 
em cartazes.

HIGIENIZAR AS MÃOS 
COM ÁLCOOL EM GEL 
sempre que possível, 
obser vando a forma 
correta.
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    Grupos 
                   de Risco e SintomasCaso o aluno apresente  FEBRE 

OU SINTOMAS de COVID-19, 
notificar a escola e mantê-lo 
em casa, em isolamento 
domiciliar.

Familiares pertencentes ao GRUPO DE 
RISCO não deverão acompanhar o 
aluno à escola.
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Dentro da

Comunicação 
com a

Escola

Familia
A CIRCULAÇÃO DE PESSOAS DENTRO DA ESCOLA será 
controlada e deverá ser respeitada de modo a manter as 
exigências preventivas contra a COVID-19. 

A COMUNICAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA será realizada 
preferencialmente via Agenda Escolar, App Madre Savina, 
Whatsapp da Escola, Redes Sociais,  ou em nosso site:  
www.madresavina.com.br
  O atendimento presencial acontecerá somente com 
agendamento prévio de horário. 
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Procedimentos que
antecedem o

Retorno
Determinações especí f icas do 
Conselho Nacional de  Educação e 
dos  Conse lhos   E s tadua i s  de 
Educação foram levadas em conta 
para que pudéssemos definir os 
procedimentos apresentados a seguir:
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Escolar
Novo Calendário

Novos

O CALENDÁRIO ESCOLAR está em 
processo de reelaboração, conforme 
orientações do MEC e dos órgãos 
competentes. Os ajustes necessários 
para o cumprimento do calendário 
escolar serão estabelecidos pela 
Secretaria de Estado de Educação, 
APÓS O RETORNO DAS AULAS. Neste 
momento, reforçamos a importância 
de atenderem às orientações para o 
Retorno às Atividades Presenciais.

Os HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA dos 
alunos serão escalonados entre as turmas. É 
muito importante o RESPEITO A ESSES NOVOS 
H O R Á R I O S ,  d e  m o d o  a  n ã o  c a u s a r 
aglomerações na entrada e saída da Escola.

Horarios´
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Retorno às Atividades Presenciais 

RUA  PROFº JOCA  VIEIRA
MATERNAL  I e  II – 07h30min  /  INFAN TIL I E II  –  07h  

-  2 pessoas para borrifar álcool e aferir temperatura;
-  1 acompanhante por criança para entrar na Escola;
-  2 pessoas para higienizar as mochilas;
-  Higienização no tapete sanitizante.

 

- Passar por tapete sanitizante;
- Passar álcool nas mãos da criança ao entrar 

em sala e já separar o lanche;
- Direcionar para a cadeira identificada com 

seu nome ou foto.

  
- MATERNAL I E II – QUADRA I (08h30min)
- INFANTIL I E II – QUADRA II (08h)
- Ao retornar para sala borrifar álcool;

- Em sala de aula; (Do Maternal I ao Infantil II)
- Borrifar álcool antes e após o lanche.

 

- PORTÃO DA RUA JOCA VIEIRA;
- 1 responsável por criança para pegar na 

escola;
- Chamada via walk talk e a auxiliar direciona 

para recepção;

O  R E T O R N O  À S 

ATIVIDADES PRESENCIAIS 

s e r á  g r a d u a l ,  p o r 

segmento. A ordem do 

retorno será:

0 1 .   A L U N O S  D A 

E D U C A Ç Ã O  I N FA N T I L , 

FUNDAMENTAL 6º AO 9º 

ANO E ENSINO MÉDIO.

EDUCAÇÃO INFANTILEDUCAÇÃO INFANTILEDUCAÇÃO INFANTIL
ENTRADA :

Em sala de aula :

lanche:

Saída:

FORMAção:
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HORÁRIOS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

TURMAS 
MANHÃ TARDE 

ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA 

Maternal I 7h30min 11h 13h30min 17h 

Maternal II 7h30min 11h 13h30min 17h 

Infantil I 7h 11h20min 13h 17h20min 

Infantil II 7h 11h20min 13h 17h20min 

 



HORÁRIO – 1º, 2º E 3º ANO  – ENS. FUNDAM ENTAL ANOS INICIAIS 

M ANHÃ TARDE AULA 

7h20m in às 7h50m in     13h20m in às 13h50m in   1ª AULA 

7h50m in às 8h40m in     13h50m in às 14h40m in   2ª AULA 

8h40 m in às 9h10m in    14h40m in às 15h10m in    RECREIO 

9h10m in às 10h     15h10m in às 16h       3ª AULA 

10h às 10h50m in      16h às 16h50m in      4ª AULA 

10h50m in às 11h40 m in  16h50m in às 17h40m in 5ª AULA 

 

HORÁRIO – 4º E 5º A NO – ENS. FU NDAM ENTAL A NOS INICIAIS 

M ANHÃ TARDE AULA 

7h às 7h50m in     13h às 13h50m in   1ª AULA 

7h50m in às 8h40m in     13h50m in às 14h40m in   2ª AULA 

8h40m in às 9h30m in   14h40m in às 15h 10m in     3ª AULA 

9h30m in   às 10h   15h10m in às 16h    RECREIO 

10h às 10h50m in      16h às 16h50m in      4ª AULA 

10h50m in às 11h20m in  16h50m in às 17h20m in 5ª AULA 

11h20m in às 12h10m in  17h20m in às 18h10m in 6ª AULA 

 

Retorno às Atividades Presenciais 

7h20min - 1º Ano - 
PORTÃO DA RUA JOCA VIEIRA 

7h20min – 2º ao 3º Ano
 PORTÃO DO GINÁSIO - RUA SENADOR CÂNDIDO FERRAZ

7h – 4º e 5º Ano   
PORTÃO DO GINÁSIO - RUA SENADOR CÂNDIDO FERRAZ

ENSINO  FUNDAMENTAL  ANOS  INICIAISENSINO  FUNDAMENTAL  ANOS  INICIAISENSINO  FUNDAMENTAL  ANOS  INICIAIS
ENTRADA :

 01 funcionário para borrifar as mochilas com álcool;
 02 funcionário para aferir a temperatura dos alunos;

 01 funcionário para orientar a higienização dos pés dos 
alunos no tapete sanitizante e higienização das mãos 
no dispenser de álcool gel.

Para uma  maior segurança  e seguindo o protocolo 
COVID 19, as famílias conduzirão os alunos   até o 
portão de entrada (2º ao 5º ano, ginásio do Colégio).

- Higienização dos pés no tapete sanitizante 
localizado no corredor;

- Higienização das mãos no dispenser de álcool 
próximo à sala de aula;

- Direcionamento das crianças pelo professor, 
para as suas carteiras.

     

O MOMENTO DA FORMAÇÃO DEVERÁ ACONTECER EM 
SALA DE AULA, MINISTRADO PELO PROFESSOR.

Em sala de aula :

FORMAção:
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Retorno às Atividades Presenciais 
ENSINO  FUNDAMENTAL  ANOS  INICIAISENSINO  FUNDAMENTAL  ANOS  INICIAISENSINO  FUNDAMENTAL  ANOS  INICIAIS

     Os recreios serão em horários e espaços distintos (como mostrados na tabela) e terão 
30 minutos para os funcionários da limpeza realizarem a higienização necessária.

     ANTES DOS ALUNOS ENTRAREM NAS SUAS SALAS, SERÃO CONDUZIDOS À 
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS DISPENSERS DE ÁLCOOL GEL.

     

RECREIO:

SAÍDA:

* Os Alunos do  Maternal I ao 1º Ano serão chamados via Walk Talk 
e sairão pelo portão da Rua Joca Vieira. 

* Os alunos do 2º Ano ao 5º Ano serão chamados via Walk Talk
 sendo direcionados ao Ginásio pelo bedel, saindo

pela Rua Senador Cândido Ferraz. 

ANO M ANHÃ TARDE 

1º Ano  11h40m in 17h40m in 

2º ano 11h40m in 17h40m in 

3º ano 11h40m in 17h40m in 

4º ano 11h20m in/12h10m in 17h20m in /18h10min 

5º ano 11h20m in / 12h10m in 17h20m in /18h10min 
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Retorno às Atividades Presenciais 

6º AO 8º ANO: PORTÃO DA QUADRA, AVENIDA 
SENADOR CÂNDIDO FERRAZ

1 funcionário para borrifar mochilas;

2 funcionários para aferir temperatura;

1 funcionário para orientar a higienização dos 
pés no tapete sanitizante e higienização das 
mãos no dispenser de álcool gel.

9º ANO A 3ª SÉRIE: PORTÃO PRINCIPAL, AVENIDA 
JOCKEY CLUB

1 funcionário para borrifar mochilas;

2 funcionários para aferir temperatura;

1 funcionário para orientar a higienização dos 
pés no tapete sanitizante e higienização das 
mãos no dispenser de álcool gel.

ENTRADA:

HORÁRIO – 6º AO 8º ANO – ENSINO 
FUNDAMENTAL ANOS FINAIS  

7h às 7h50  1ª AULA  

7h50 às 8h40  2ª AULA  

8h40 às 9h30  3ª AULA  

9h30 às 10h  RECREIO  

10h às 10h50  4ª AULA  

10h50 às 11h40  5ª AULA  

11h40 às 12h30  6ª AULA  

12h30 às 13h20  7ª AULA  

 

HORÁRIO – 9º ANO  A 3ª SÉRIE 

7h às 7h50 1ª AULA 

7h50 às 8h40 2ª AULA 

8h40 às 9h RECREIO 

9h às 9h50 3ª AULA 

9h50 às 10h40 4ª AULA 

10h40 às 11h RECREIO 

11h às 11h50 5ª AULA 

11h50 às 12h40 6ª AULA 

12h40 às 13h30 7ª AULA 

 

* OS ALUNOS SERÃO CONDUZIDOS DIRETO PARA SUAS SALAS 
PELOS FUNCIONÁRIOS LOCALIZADOS NOS CORREDORES.

ENSINO  FUNDAMENTAL  ANOS  FINAIS  E  ENSINO  MÉDIOENSINO  FUNDAMENTAL  ANOS  FINAIS  E  ENSINO  MÉDIOENSINO  FUNDAMENTAL  ANOS  FINAIS  E  ENSINO  MÉDIO
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 6º ANO 7º ANO 8º ANO 

RECREIO (SAIR DE SALA) 9h25 9h30 9h35 

RECREIO (ENTRAR EM 

SALA) 

9h55 10h 10h05 

 
 9º ANO  1ª SÉRIE  2ª SÉRIE  3ª SÉRIE  

RECREIO (SAIR DE SALA)  

8h35  
10h35  

8h40  
10h40  

8h45  
10h45  

8h45  
10h45  

RECREIO (ENTRAR EM SALA)  

8h55  
10h55  

9h 
11h 

9h05  
11h05  

9h05  
11h05  

 

 6º ANO  7º ANO  8º ANO  

HORÁRIO (SAÍDA ) 12h25  12h30  13h20  

 
 9º ANO  1ª SÉRIE  2ª SÉRIE  3ª SÉRIE  

HORÁRIO (SAÍDA)  13h25  13h25  13h30  13h30  

 

Retorno às Atividades Presenciais 
ENSINO  FUNDAMENTAL  ANOS  FINAIS E  ENSINO  MÉDIOENSINO  FUNDAMENTAL  ANOS  FINAIS E  ENSINO  MÉDIOENSINO  FUNDAMENTAL  ANOS  FINAIS E  ENSINO  MÉDIOINTERVALO:

lOCAIS ESPECÍFICOS:

6º ANO / 9º ANO 7º ANO / 1ª SÉRIE 8º ANO / 2ª e 3ª SÉRIE 

Área de convivência da 
cantina 

Espaço do Salão de Jogos Espaço da quadra 

Os recreios serão em horários distintos (como explanado na tabela acima) e terão 30 
minutos para os funcionários da limpeza realizarem a higienização necessária 

Antes dos alunos entrarem nas suas salas, serão conduzidos a higienização das mãos nos 
dispenses de álcool gel 

 
SAÍDA:

OS ALUNOS TERÃO 5 MINUTOS DE DIFERENÇA PARA A 
SAÍDA E SAIRÃO PELOS PORTÕES QUE ENTRARAM:

6º AO 8º ANO: PORTÃO DA QUADRA, AVENIDA SENADOR 
CÂNDIDO FERRAZ

9º ANO A 3ª SÉRIE: PORTÃO PRINCIPAL, AVENIDA JOCKEY 
CLUB
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Novas

Rotinas
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Aulas

Capacidade

Capacitação

Todas as AULAS PRESENCIAIS 
S E R Ã O  T R A N S M I T I D A S 
SIMULTANEAMENTE, por meio de 
tecnologia digital do Infantil I à 
3ª Série do Ensino Médio.

Todas as salas de aula serão 
preparadas para acolher os 
alunos a cada dia. Desse 
modo, as CARTEIRAS SERÃO 
REORGANIZADAS, mantendo-se 
o espaçamento de 1,0 m entre 
elas.
     
     

Foi oferecida CAPACITAÇÃO 
AOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA, 
v i sando à prevenção ao 
coronavírus e à orientação 
adequada dos alunos sobre 
m e d i d a s  d e  h i g i e n e  e 
prevenção à disseminação do 
vírus.

Hibridas

Salas
 das

 de

1m

Profissionais
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Garrafinha com Água

Máscara de Proteção 

Uso Controlado 
             do Banheiro

Cada aluno deverá trazer 
p a r a  a  e s c o l a  s u a 
GARRAFINHA COM ÁGUA 
e ser orientado a não 
compar t i l há - la  com 
colegas. Os bebedouros 
servirão para a reposição 
de água nas garrafinhas.

     Idas ao BANHEIRO serão 
controladas por profissionais 
da escola, de modo a se 
ev i ta r  um número  de 
u s u á r i o s  s u p e r i o r  a o 
permitido para o espaço.

Para adentrar à escola, será 
exigido o uso de MÁSCARA de 
todas as pessoas (alunos, pais, 
responsáveis, professores e 
funcionários).
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Responsabilidade Diária das 

Familias

23



 Visando à PROTEÇÃO PESSOAL, os responsáveis 
deverão providenciar máscaras/protetores faciais 
para seus filhos. Sem esses itens não será permitida a 
entrada do estudante na escola;

Recomenda-se que os pais e/ou responsáveis 
verifiquem a temperatura do aluno ao menos duas 
vezes ao dia: à noite e no horário que antecede à sua 
entrada na escola;

Em caso de febre os pais e/ou responsáveis devem 
tomar as providências cabíveis e comunicar à escola 
sobre a ocorrência;

Se houver FEBRE ACOMPANHADA DOS SINTOMAS DA 
COVID-19, o estudante permanecerá em casa por 
um período de 14 dias. Seu retorno ao Colégio está 
vinculado à autorização médica, que deverá ser 
entregue à Coordenação do Segmento;

Os pais deverão informar imediatamente à escola 
se algum MEMBRO DA FAMÍLIA APRESENTAR SINTOMAS 
DE COVID-19, para que outros estudantes que 
conviveram com seus filhos possam ser monitorados;

24



Os ESTUDANTES DEVERÃO PERMANECER EM 
CASA SE ELES PRÓPRIOS OU QUALQUER MEMBRO DA 
FAMÍLIA APRESENTAR SINTOMAS de COVID-19;

Estudantes com RESFRIADOS, ALERGIAS E 
OUTROS SINTOMAS deverão permanecer em casa 
até que os sintomas desapareçam, e, ao retornar à 
escola, deverão apresentar atestado médico que 
confirme sua recuperação;

Em caso de viagem: recomenda-se que 
informe ao Colégio e apresente o histórico da 
viagem antes do retorno do estudante às 
atividades escolares;

Em caso de DÚVIDA SOBRE A PRESENÇA OU 
NÃO DA COVID-19, orienta-se os responsáveis para 
que mantenham o estudante em observação, em 
casa, a fim de evitar qualquer possibilidade de 
contágio;

Em casos de dúvidas ou de necessidades que 
não constem deste Protocolo, as famílias serão 
atendidas por profissionais da escola, individual ou 
coletivamente, por meio de agendamento.
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Certamente, nossa vida não será mais a 
mesma após a pandemia que tem assolado o 
mundo. Certamente, estamos, todos, 
aprendendo muito a cada dia: a sermos mais 
t o l e r a n t e s ,  a  d a r m o s  m a i s  v a l o r  a 
solidariedade, ao carinho entre as pessoas, a 
fraternidade. Buscamos, a cada momento, 
meios de superação da pandemia e de suas 
causas  –  tan to  as  f í s icas  quanto  as 
psicológicas. Estamos reinventando a escola, 
reinventando muitas de nossas ações diárias, 
rotineiras.

A Família Madre Savina, guiada pelo 
compromi s so  com o  c re sc imen to  e 
aprimoramento da pessoa humana, continua 
valorizando e investindo na Educação 
Preventiva, Personalizada, sempre atenta aos 
desafios impostos cotidianamente a todos nós.

Encaremos, juntos e confiantes, o cenário 
de retorno às atividades presenciais. Todos 
cuidam de todos!‘‘Somente é grande 

o que se faz com grande amor.’’

Savina Petri�i
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