
PROTOCOLOS
DE SEGURANÇA



Senhores pais e queridos estudantes, 
Paz e Bem!

O planejamento de retorno às aulas, bem como os protocolos de 
segurança presentes neste informativo são organizados de 
acordo com os pareceres do Conselho Nacional de Educação – 
CNE e a Associação Nacional das Escolas Católicas – ANEC, 
organizadas no Projeto de Lei de Conversão, PLV de 22/2020.

Primeiramente, é importante destacar que o Colégio Nossa 
Senhora da Assunção está fortemente alinhado às orientações 
das Secretarias de Saúde e da Educação. Após ampla discussão 
desses órgãos e, também, a divulgação de suas deliberações e 
orientações, o retorno às aulas presenciais será no nível máximo 
de segurança para nossos estudantes, professores e funcionários. 
Nosso principal valor é a preservação da vida!

O governador do Estado do Paraná, assinou no dia 20 de janeiro 
de 2021, o Decreto Estadual nº 6.637 que autoriza o retorno às 
aulas presenciais em escolas públicas e privadas em todo o 
Estado. Retomar as atividades presenciais é importante para 
todos, uma vez que a escola é um local de convívio e de amizades 
entre os estudantes. Esse retorno, no entanto, precisa ser 
organizado e executado com a máxima segurança e cautela 
possíveis. Por isso, justamente por priorizarmos a saúde de nossos 
estudantes, professores, colaboradores e seus respectivos 
familiares, que iniciaremos as aulas presenciais de forma 
gradativa das turmas e segmentos. 
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Educação de qualidade 
é o principal pilar do Colégio Assunção que fundamenta  sua ação 
pedagógica nos valores do Carisma Feliciano Franciscano. O 
conjunto de recomendações e normas aqui presentes objetiva, 
acima de tudo, a preservação da vida de toda comunidade 
educativa e a segurança de todos, bem como o 
comprometimento com a aprendizagem efetiva de cada 
estudante.

O Conselho Estadual de Educação do Paraná (CEE/PR) aprovou, 
no dia 09 de outubro de 2020, o Parecer n. º 16/2020 - CEE/PR, que 
trata da solicitação ao Conselho Estadual de Educação do Paraná 
de autorização, do Ensino Híbrido. O objetivo dessa metodologia 
de ensino é levar a educação para além da sala de aula. Esse 
formato reforça o conceito de que a aprendizagem é um 
processo contínuo!  

O Ensino Híbrido está bastante relacionado ao uso de novas 
tecnologias. Por isso, é fundamental utilizar ferramentas digitais 
como aplicativos, plataformas online e vídeo aulas. Com esses 
recursos, é possível munir o estudante com o conteúdo 
necessário para que a aprendizagem ocorra de forma remota e 
presencial. O Ensino Híbrido requer que o estudante seja muito 
ativo ao longo do seu processo de aprendizagem. 

Os pais ou responsáveis poderão optar pela continuidade do 
estudante na forma remota e seguir as orientações de cada 
segmento em relação ao encaminhamento pedagógico,  pois é
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um direito da família optar ou não pelo retorno às aulas 
presenciais do seu filho. O nosso dever é acolhê-lo e garantir sua 
aprendizagem em qualquer modalidade de ensino.

Um Comitê envolvendo os principais setores do Colégio foi criado, 
sendo responsável pela aplicação, organização e manutenção 
dos Protocolos de Segurança e pela capacitação de toda equipe 
pedagógica e administrativa sobre as medidas preventivas 
adotadas. Esse Comitê realizará encontros periódicos para 
atualização e aprimoramento das ações de segurança, prevenção 
e conduta pessoal e, também, sempre que novas recomendações 
ou orientações dos órgãos de saúde pública forem divulgadas. E 
estará sempre à disposição das famílias, em agendamento 
virtual, para esclarecimento de quaisquer dúvidas.
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PRINCIPAIS AÇÕES DO COLÉGIO ASSUNÇÃO PARA A 

RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS:

Treinamento de todos os colaboradores sobre os 
procedimentos adotados e orientações de segurança para as 
atividades presenciais;

Desinfecção de todo espaço escolar por firma reconhecida e 
com certificação;

Aquisição de termômetros digitais;

Aquisição de máscaras para todos os colaboradores;

Instalação de totens com álcool em gel nas entradas do 
Colégio;
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Colocação de álcool em gel nas salas de aula e salas dos 
serviços administrativos e pedagógicos;

Instalação de dispensadores de álcool em gel em locais 
estratégicos para facilitar a higienização das mãos;

Salas de aula organizadas com as carteiras e mesas 
obedecendo às regras de 1,5 metro de distanciamento social 
e com espaço adequado para colocar a mochila (mochilas de 
rodinhas não poderão ser utilizadas, para evitar contágio 
externo) e material escolar;

Permanência das janelas e portas do Colégio – e dos demais 
ambientes possíveis – abertas para a garantia da ventilação 
adequada;

Sinalização em todo o prédio escolar com instruções e 
informações sobre a COVID-19;

Horários escalonados para revezamento, entrada, intervalos e 
saída dos estudantes;

Readequação dos espaços das salas de aula;

Fechamento da saída individual de água dos bebedouros, 
objetivando o uso apenas de garrafas de água individual ou 
copo descartável;

Intensificação da limpeza e desinfecção de todos os 
ambientes internos e externos do Colégio, sobretudo as 
superfícies muito tocadas, como: corrimão, torneiras, 
maçanetas de portas, interruptores de energia, telefones, 
teclados de computadores, elevadores, entre outros. 
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Controle de entrada e saída de estudantes dos banheiros, 
bem como a higienização desse espaço, após o uso;

Sinalização das rotas de acesso e saída com orientações sobre 
a distância necessária entre cada pessoa, segundo critérios da 
secretaria de saúde.

Em todos os espaços do Colégio os estudantes sempre serão 
supervisionados e orientados para que os protocolos de 
segurança sejam seguidos.

ACESSO DOS ESTUDANTES AO COLÉGIO
Em cada local, haverá o seguinte procedimento: 

Entrada e 
saída 

MANHÃ

Entrada e 
saída 

TARDE

Educação
Infantil

Ensino 
Fund. I

Ensino 
Fund. II

Ensino 
Médio

PORTÃO
3

PORTÃO
3

PORTÃO
3

PORTÃO
3

PORTÃO
1

PORTÃO
1

PORTÃO
2

PORTÃO
2

O estudante deverá se dirigir diretamente para sua sala de aula 
no horário de entrada e na saída ao seu respectivo portão. Não 
poderá haver aglomeração ou espera no pátio interno do Colégio. 
Importante todos respeitarem os horários de entrada e saída. 
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Barreira sanitária (tapete higienizador);

Aferição de temperatura;

Higienização das mãos com álcool em gel;

ACESSO DOS PAIS AO COLÉGIO
Seguindo o protocolo e para evitar circulação e aglomerações: 

ETAPAS:

No turno da tarde, os responsáveis do Ensino Fundamental I 
terão um espaço específico para aguardarem a saída das 
crianças. O inspetor chamará o estudante – pelo microfone – 
e este se encaminhará ao seu familiar. Solicitamos que neste 
momento não haja atrasos e os horários específicos de 
cada ano e turma sejam observados;

Não será permitida a entrada dos pais e responsáveis dos 
estudantes no Colégio. Contamos com a compreensão das 
famílias e solicitamos, nesse momento, que respeitem às 
regras de distanciamento social e evitem aglomerações;

Os atendimentos das equipes Pedagógica e Docente deverão 
ser previamente agendados;

Reuniões pedagógicas, inicialmente, acontecerão no modo 
online. 

ACESSO DOS PAIS AO COLÉGIO
Seguindo o protocolo e para evitar circulação e aglomerações: 

Fique sempre atento aos sintomas que sugerem a COVID-19: 
febre (acima de 37,5° C), tosse, dor de garganta, coriza, nariz 
entupido, diarreia, alterações de olfato ou paladar. Se você 
apresentar qualquer um desses sintomas, não vá ao
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ao Colégio! Procure um serviço médico de sua confiança e 
nos comunique;

Verifique sua temperatura antes de sair de casa;

Recomendamos que, caso você apresente os sintomas ou 
setiver um familiar com COVID-19 na sua casa você fique em 
“quarentena” por 14 dias, contando sempre a partir do início 
dos sintomas. Mantenha o Colégio sempre informado. As 
atividades escolares estarão disponíveis no sistema online;

Não utilize a mesma máscara por um longo tempo (máximo 
de 3 horas). Leve máscaras extras em uma sacolinha para 
trocar sempre que estiver úmida ou danificada.  É importante 
também que, da Educação Infantil ao 5º ano, estejam 
devidamente identificadas;

Leve álcool em gel para higienizar as mãos após tocar em 
superfícies comuns antes e após o lanche;

Leve com você garrafa para água – mas só tome o necessário 
evitando, assim, a retirada constante da máscara.

LANCHE

Trazer o lanche em uma sacolinha e o alimento, quando 
necessário (sanduíche, bolacha), embalado em papel toalha, 
alumínio – não utilizar potes. A garrafinha do suco, trazer 
preferencialmente descartável. Ao terminar descarte na 
sacolinha e leve a lixeira mais próxima. Lave as mãos ou passe 
álcool em gel;
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USO DA MÁSCARA

O lanche será acompanhado pelos inspetores e Equipe 
Pedagógica visando a orientação, cuidado e atendimento aos 
estudantes. Não haverá recreio, mas um intervalo para o 
lanche. 

A máscara deve cobrir todo o nariz e boca e deverá ser 
colocada e retirada pelo elástico;

O estudante deve permanecer com a máscara durante todo o 
período de atividades na escola, inclusive e, principalmente, 
na sala de aula;

Lembre-se de nunca puxar sua máscara para baixo do queixo, 
pois isso a coloca em contato direto com uma superfície do 
seu corpo que pode estar contaminada;

Atitudes inadequadas ou a falta do uso da máscara é passível 
de medidas socioeducativas previstas no Regimento Escolar. 
Caso o estudante não cumpra as normas estabelecidas ou 
orientações da Equipe Pedagógica, professores e 
colaboradores ou apresente algum comportamento 
inadequado ao que o momento pandêmico exige, poderá ser 
afastado imediatamente das aulas presenciais.

CUIDADOS INDIVIDUAIS 

Mantenha o distanciamento social – todo Colégio estará 
sinalizado para facilitar o distanciamento. Fique atento à 
sinalização;
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O lanche será acompanhado pelos inspetores e Equipe 
Pedagógica visando a orientação, cuidado e atendimento aos 
estudantes. Não haverá recreio, mas um intervalo para o 
lanche. 

Colabore para manter o ambiente arejado;

Higienize sempre as mãos;

Não levar as mãos à boca e aos olhos, lavar as mãos 
frequentemente e usar o álcool em gel após a interação com 
o ambiente e pessoas;

Desinfete superfícies compartilhadas antes e após o uso;

Não compartilhe objetos como: celular, canetas, lápis, 
caderno, livros, folhas;

Permanecer em sala e sentado no seu lugar nos intervalos de 
aula.

COMUNICAÇÃO 

Os comunicados às famílias continuarão sendo postados no site 
do Colégio, enviados para o e-mail do responsável ou via 
aplicativo.

A Equipe Pedagógica estará à disposição para esclarecer as 
dúvidas pelo telefone ou e-mail e, caso seja necessário, 
atendimento presencial. 
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ATIVIDADES CANCELADAS POR TEMPO INDETERMINADO

Esportes, Treinos, Ginástica, Musicalização, Biblioteca 
(empréstimo de livros) e o Período Integral, evitando assim o 
compartilhamento de materiais e a aglomeração de estudantes. 

IMPORTANTE SABER:

Estar cientificado, mediante autorização expressa e prévia, que a 
temperatura de seu filho será aferida diariamente e, caso o 
estudante apresente algum sintoma relacionado a Covid -19, será 
acolhido em espaço próprio até a chegada do responsável para 
buscá-lo.

O Colégio Assunção disponibiliza um vídeo explicativo sobre as 
normas para o retorno às aulas presenciais.

ACESSE:

Protocolos de Segurança: medidas individuais e coletivas 
https://youtu.be/dqvDwkezuQQ

Desejamos a bênção e a proteção de Nossa Senhora da Assunção 
para toda FAMÍLIA ASSUNÇÃO! Um fraterno abraço!

Irmãs Felicianas, Equipe Pedagógica e Equipe Administrativa

Paz e Bem!


