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PROTOCOLO DE 
SEGURANÇA SANITÁRIA

AULAS PRESENCIAS
Ensino Fundamental 1 e 2 I Ensino Médio

2022



INTRODUÇÃO

É hora de começarmos o ano letivo de 2022, com “todos” presencialmente no 
Colégio Romanelli. A pandemia ainda durará por um bom tempo e temos que 
aprender a conviver com seus riscos de contágio, sem nos adoecer e nem adoecer 
aos outros.

Só com a mudança de comportamento de todos afastaremos o contágio do 
coronavírus e de suas variantes. Todo cuidado será pouco, mas com a ajuda de Deus 
conseguiremos vencer esses novos desafios. 

Assim, em cada situação a ser vivenciada, dentro ou fora do colégio, nas salas de 
aulas, nos banheiros, parquinhos e outras áreas, será essencial colocar em prática 
os protocolos sanitários que deverão ser cumpridos com total responsabilidade por 
todos.

O desafio é grande, mas não impossível. Juntos, família e Colégio, adotando 
comportamentos responsáveis, conseguiremos trazer nossos alunos para as salas de 
aula presenciais, com um contato seguro e saudável com colegas e professores.

INÍCIO DO ANO LETIVO

ALUNOS DO 7º ANO ATÉ 3º ENSINO MÉDIO
2 DE FEVEREIRO DE 2022

ALUNOS DO 1º AO 6º ANO
7 DE FEVEREIRO DE 2022
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REORGANIZAÇÃO DA ROTINA ESCOLAR

CUIDADOS EM CASA E NO 
PERCURSO PARA O COLÉGIO

Todos os dias, pela manhã, antes de o aluno se dirigir para a 
escola, a família deverá garantir todas as condições abaixo 
citadas:

l O aluno ou outro familiar não apresentar ou ter apresentado qualquer sintoma da 
Covid-19 nos últimos 10 dias. Sintomas a serem observados: tosse, calafrio, dor de 
garganta, dor no corpo, difi culdade para respirar, coriza, perda de paladar, perda 
de olfato, conjuntivite, náuseas, diarreia;

l o aluno ou outro familiar não ter tido contato próximo com caso suspeito ou con-
fi rmado de Covid-19 nos últimos 10 dias;

l temperatura do aluno medida estar abaixo de 37,6°;

l mochila higienizada, como também os outros materiais nela contidos. 
Observação: Não trazer brinquedos para o Colégio;

l uniforme lavado e não repetido do dia anterior;

l calçados do aluno, dos pais e ou acompanhantes higienizados;

l mãos do aluno higienizadas;

l colocar máscara ao sair de casa e evitar parar em comércio durante o percurso;

l também a higienização do carro que transportará o aluno é muito importante: 
mãos, volante, maçanetas, cadeirinhas e assentos.

SUGESTÃO DE KIT SANITÁRIO INDIVIDUAL

1 muda de roupa (com nome)
2 máscaras (com nome)
1 vidrinho de álcool gel
1 garrafi nha de água (com nome)
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CHEGADA E SAÍDA DO COLÉGIO

Tanto a chegada quanto a saída do Colégio serão momentos 
em que precisaremos muito da colaboração dos pais/
acompanhantes, evitando:

l aglomeração;

l entrar nas dependências do Colégio para contato com direção, coordenação 
pedagógica e secretaria sem agendar previamente;

l conversa entre os pais no momento da espera no estacionamento e passeio;

QUADRO DE LOCAIS DAS ENTRADAS E SAÍDAS

Portões Turmas Entradas Saídas
01- Estacionamento 1º ao 5º ano 7h 11h30
02- Entrada Principal 6º ao 9º ano 7h 11h30
03- Portão da Quadra EM 7h 12h20

Teremos uma barreira sanitária em cada portaria com:

tapete
 sanitizante;

borrifador com 
solução sanitizante 

para calçados e 
mochilas;

termômetro digital dispensador com 
álcool gel 70% 
(para as mãos)

 
ENTRADA E SAÍDA

1O AO 5O ANO 

Espaço de espera 

Será reservado um local para aguardar os colegas da turma em companhia da 
professora da turma. Filas com espaço entre os alunos.

Na saída das aulas as professoras levarão os alunos aos espaços de espera, quando 
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serão chamados pelo nome, aguardando pelos pais/responsáveis na barreira 
sanitária da saída. É essencial que todos os que estiverem aguardando os alunos 
respeitem a distância de segurança, devidamente sinalizada no chão. 

6O ANO AO ENSINO MÉDIO

l Os alunos do 6º ao 3º EM deverão entrar pelos portões 2 e 3, indo em seguida 
para as salas de aula usando a rampa da frente, mantendo distanciamento de 2 
metros entre si.

USO DAS SALAS DE AULAS

l Não aglomerar nos corredores e portas das salas.

l manter porta e janelas abertas durante todo o período das aulas para melhor 
ventilação. Não ligar ventiladores (proibido pela Organização Mundial da Saúde);

l Utilizar sempre as mesmas carteiras. Os alunos deverão ter lugares fi xos para 
assistirem às aulas;

l a saída da sala de aula deverá ser feita por fi leiras de assentos, começando pelos 
lugares próximos da porta, a fi m de evitar aglomerações nos corredores e rampas.

NA HORA DO LANCHE

Merenda no refeitório 
                  
l com demarcação dos assentos e sendo servidos pelas cozinheiras devidamente 
equipadas com máscara, luvas e toucas plásticas;

l cada aluno receberá seu alimento e os talheres embalados em sacos plásticos 
descartáveis;

l poderá também usar o refeitório para lanchar quem trouxer o alimento de casa; 
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l os alunos deverão se retirar de sua mesa após terminarem a refeição, usando a 
máscara, apenas para depositarem seus pratos e talheres em local apropriado. Em 
seguida deverão lavar as mãos novamente;

l após a saída de cada turma, todas as mesas e assentos serão higienizados.

USO DE ESPAÇOS COMPARTILHADOS

O uso do auditório está suspenso, mas outros ambientes na 
escola de uso comum poderão ser utilizados considerando as 
recomendações abaixo.

BANHEIROS

l Haverá um monitor permitindo a entrada de 3 alunos por vez; e sempre presente 
para orientações;

l cada turma terá um horários para o uso do banheiro; 

l as pias serão isoladas com fi ta zebrada para o acesso distanciado dos alunos;

l higienização de maçanetas, botões de descargas, torneiras e portas ao fi nal de 
uso de cada turma, pulverizando álcool;

l os alunos serão orientados a lavarem as mãos antes e depois do uso dos banheiros;

QUADRA

l a quadra poderá ser usada, mantendo-se a distância de 2 metros entre os alunos;

l além das atividades de educação física, deverá também ser um espaço para as 
atividades ao ar livre (uso de máscara obrigatório);

PARQUINHO

l assim como a quadra, será escalonado o horário de uso, para uma única turma por vez, 
tendo-se o cuidado para que não haja cruzamento entre as turmas nos deslocamentos;

l as crianças deverão usar máscaras, lavar as mãos antes e após o uso do 
parquinho;

l higienizar todos os brinquedos após a saída da turma;

l uso máximo de 30 minutos.
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BEBEDOUROS

O uso de bebedouros nos ambientes do Colégio estará restrito ao enchimento de 
garrafinhas de água de uso individual (trazidas de casa). Um dispenser de álcool gel 
70% estará ao lado do bebedouro para que o aluno higienize as mãos antes e após 
tocar a torneira.

ESCLARECIMENTOS FINAIS 

Sabemos que a pandemia não acabou, mas há uma diferença importante dos anos 
anteriores: estamos “quase todos” vacinados, o que nos traz uma melhor prote-
ção. Entretanto, precisamos ficar sempre atentos aos protocolos sanitários: 

l Máscaras;

l Álcool em gel nas mãos;

l Distanciamento

A presença de todos os alunos no Colégio é exigência das Secretarias de 
Educação. Não teremos aulas on-line para quem ficar em casa. 

Assim, entre sempre em contato com a secretaria do Colégio para comunicar, caso 
seu filho (a) esteja impossibilitado (a) para frequentar as aulas, justificando os 
motivos e enviando atestado médico comprobatório. 

Precisamos neste momento, para o bem estar coletivo, que a família comunique 
todo e qualquer contato dos filhos com pessoas testadas positivas para a 
Covid-19. Vamos acreditar que agora, mais do que nunca, estamos aprendendo a 
conviver com os riscos de contágio, sem nos adoecer e nem adoecer aos outros. 

Para contato, ligue nos telefones (31) 3394-7680 ou (31) 98895-449

Que Deus esteja conosco em 2022, nos protegendo com bençãos de saúde e paz!
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www.colegio.feig.org.br

@colegioromanelli @colegioromanelli


