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Cara comunidade educativa do Colégio Sagrado Coração de Jesus,

Considerando a atual situação da pandemia da Covid-19, o avanço na vacinação e a

autorização para a retomada gradativa das aulas presenciais, chegou a hora de

voltarmos presencialmente para a sala de aula após um longo período de isolamento.

No Colégio Sagrado Coração de Jesus, buscamos uma educação fundamentada na

lógica do amor e da comunhão em que todos sejam não só aprendizes, mas também

protagonistas de um novo tempo.

Nossa proposta pedagógica se reorganizou no contexto do novo normal, em que

protocolos de higienização e desinfecção dos ambientes são incorporados à rotina

escolar.

Estamos diante de outro desafio, no entanto, compreendemos que criar soluções nos

fortalece ainda mais em nossa missão. Somos testemunhas oculares de uma pandemia

sem precedentes neste século e somos convidados à mudanças de paradigmas para

garantir o processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos.



Domingas da Conceição Ferreira de Oliveira

Diretora

Juntos, por acreditar que assim somos mais fortes, partimos em busca de soluções

estruturantes, sempre articuladas com os princípios de igualdade e equidade, capazes

de proporcionar a superação das dificuldades vivenciadas em especial na educação.

Enquanto se aguarda a imunização de toda população brasileira, o comprometimento da

comunidade educativa e a manutenção dos protocolos de biossegurança apresentados

nesta Cartilha, que tem fundamentação legal nos normativos sanitários para o

enfrentamento à Covid-19 das autoridades federais, estaduais e municipais, em

consonância com a Organização Mundial da Saúde – OMS, descritos no Plano de

Retomada das Aulas Presencias – Ensino Híbrido, é de fundamental importância para a

retomada das aulas de maneira segura.

Esperamos que a união de todos possa continuar sendo a tônica do Colégio Sagrado

Coração de Jesus, neste tempo em que se descortina novas realidades e caminhos a

seguir, sempre mantendo diante dos nossos olhos a coragem e a bravura das Irmãs

Dominicanas que com amorosidade e equanimidade acreditam na educação como um

instrumento para a promoção e o desenvolvimento humano.



O que é este 
documento e a 

quem se destina? 



Esta cartilha apresenta orientações importantes à comunidade educativa,

sobre as medidas sanitárias a serem seguidas para o enfrentamento à

Covid-19 no espaço escolar, bem como, o detalhamento da dinâmica

adotada pelo Colégio para o início das aulas presenciais no formato híbrido.

Colaboradores Famílias 

Alunos 



O que é o
Ensino 

Híbrido? 



Para a retomada das aulas presenciais, utilizaremos o ensino híbrido como

metodologia para o desenvolvimento de nossas atividades, combinando as

propostas de aulas de forma tradicional em sala (físico) com o ambiente virtual (on-

line).

Na educação híbrida o processo de aprendizagem é contínuo e ocorre de diferentes

formas, em diferentes espaços, desde que mediados pelo professor. Consiste, em

uma metodologia de ensino que mescla o ensino não presencial e o presencial.



Retorno às aulas 
presenciais, o que 

muda? 



Para o retorno presencial foi adotado o modelo de rotação, pois permite

que todos que optaram por retornar à escola possam frequentar às aulas

em segurança, cumprindo o distanciamento adequado.



20 de setembro é o dia 
do nosso retorno. 

Marque na sua agenda!



Entenda como vai 
funcionar o Modelo 

Híbrido



| GRUPOS E ESCALONAMENTO

A partir do levantamento realizado com os pais/responsáveis sobre o desejo de retorno

às aulas presenciais, o Colégio realizou a organização das turmas por grupos, nos casos

em que houve necessidade.

Cada grupo terá aulas presenciais duas vezes por semana. Um grupo frequentará o

espaço escolar nas segundas e terças-feiras, o outro grupo nas quintas e sextas-

feiras. O grupo que estiver em casa participará das aulas de forma remota de maneira

simultânea. A quarta-feira será destinada à higienização do Colégio, neste dia todos os

alunos terão aulas remotas.



| DINÂMICA SEMANAL

Segunda-feira 

Terça-feira

aulas presenciais e remotas  

Quinta-feira 

Sexta-feira

aulas presenciais e remotas  

Quarta-feira 

Sanitização

apenas aulas remotas



| ALTERNÂNCIA DE GRUPOS NA SEMANA

Grupo 1

Aulas presenciais 

Grupo 2
Aulas remotas

Segunda-feira 

Terça–feira

Grupo 2
Aulas presenciais 

Grupo 1
Aulas remotas

Quinta-feira 

Sexta-feira



| IMPORTANTE

O Colégio encaminhará por meio da coordenação pedagógica de cada segmento um

informe indicando o grupo ao qual seu(sua) filho(a) fará parte, considerando a divisão

por ordem alfabética ou por critérios pedagógicos.

Os alunos dos grupos que estiverem em casa, e os alunos que optaram pelo ensino

exclusivamente remoto cumprirão o mesmo horário do início, intervalo e final das

aulas, dos alunos que estão na escola.



| HORÁRIOS E PORTÕES

EDUCAÇÃO INFANTIL

Entrada Saída

2º Período – 8h – Portão 3 2º Período – 12h – Portão 3
Matutino

Vespertino
Entrada Saída

1º Período – 13h30 – Portão 3 1º Período – 17h30 – Portão 3



| HORÁRIOS E PORTÕES

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

Entrada Saída

1º Ano – 7h30 – Portão 2

2º Ano – 7h20 – Portão 2

3º Ano – 7h20 – Portão 1

4º Ano – 7h10 – Portão 1

5º Ano – 7h10 – Portão 2

1º Ano – 11h30 – Portão 2

2º Ano – 11h20 – Portão 2

3º Ano – 11h20 – Portão 1

4º Ano – 11h10 – Portão 1

5º Ano – 11h10 – Portão 2

Matutino



| HORÁRIOS E PORTÕES

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

Entrada Saída

1º Ano – 13h30 – Portão 2

2º Ano – 13h20 – Portão 2

3º Ano – 13h20 – Portão 1

4º Ano – 13h10 – Portão 1

5º Ano – 13h10 – Portão 2

1º Ano – 17h30 – Portão 2

2º Ano – 17h20 – Portão 2

3º Ano – 17h20 – Portão 1

4º Ano – 17h10 – Portão 1

5º Ano – 17h10 – Portão 2

Vespertino



| HORÁRIOS E PORTÕES

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS

Entrada Início da aula Saída

8º Ano – Portão principal

7h10

9º Ano – Portão da Capela

7h10

7h20 8º Ano – Portão principal

11h30 – 2ª, 3ª, 5ª e 6ª feira

9º Ano – Portão da Capela

12h15 – 2ª, 3ª e 5ª feira

11h30 – 6ª feira

Matutino



| HORÁRIOS E PORTÕES

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS

Entrada Início da aula Saída

6º Anos – Portão principal

13h

7º Anos – Portão da Capela

13h

13h10 6º Anos – Portão principal

18h05 – 2ª e 3ª feria 

17h20 – 5ª e 6ª feira

7º Anos – Portão da Capela

18h05 – 2ª e 3ª feira 

17h20 – 5ª e 6ª feira

Vespertino



| HORÁRIOS E PORTÕES

ENSINO MÉDIO

Entrada Início da aula Saída

1ª e 2ª Série – Portão principal

7h15

3ª Série – Portão da Capela

7h15

7h20 1ª Série – Portão principal

12h15 – 2ª, 3ª, 5ª e 6ª feira

2ª Série – Portão principal

12h15 – 2ª, 3ª, 5ª e 6ª feira

3ª Série – Portão da Capela

12h15 – 2ª, 3ª, 5ª e 6ª feira

Matutino



| HORÁRIOS E PORTÕES

ENSINO MÉDIO

Entrada Início da aula Saída

1ª Série – Portão principal

13h45 – 2ª feira 

2ª Série – Portão principal

13h45 – 3ª feira

3ª Série – Portão da Capela

13h45 – 3ª feira

13h45 1ª Série – Portão principal

17h20 – 2ª feira

2ª Série – Portão principal

18h05 – 3ª feira

3ª Série – Portão da Capela

17h20 – 3ª feira

Contraturno



| IMPORTANTE

Os horários de entrada e saída deverão ser rigorosamente

cumpridos como medida de evitar aglomeração nos portões.

A entrada no momento certo garantirá que após a triagem a

aula inicie pontualmente.



Protocolos 
de Saúde e Segurança



É fato que estamos ansiosos pelo o retorno às aulas presenciais. Mas para que

isso ocorra de forma responsável, algumas medidas precisam ser tomadas por

parte do Colégio e das famílias.



Manter a saúde dos alunos, professores e demais 

colaboradores.

PRECISAMOS FAZER USO DE TODOS OS PROTOCOLOS DE 

HIGIENE

Respeitar nossa saúde e a dos outros.

PRECISAMOS MANTER O AFASTAMENTO FÍSICO 

RECOMENDADO 

Acompanhar criteriosamente o dia a dia das atividades 

acadêmicas.

PRECISAMOS CONHECER AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DE 

TODOS OS ENVOLVIDOS NO PROCESSO EDUCATIVO



Quem pode vir 
para a escola?



| OS ALUNOS SÃO DIVIDIDOS EM
4 GRUPOS

Grupo A
Aptos a frequentar a escola são alunos que não se enquadram nos grupos B, C e D e

tenham confirmado o retorno às aulas presenciais na pesquisa realizada pelo Colégio e

assinado o Termo de Ciência e Autorização encaminhados às famílias, autorizando o

filho a participar das aulas presencialmente. Para aqueles que não se sentem seguros

em retornar ao Colégio, mesmo estando aptos, a recomendação é que permaneçam em

casa com as aulas on-line.

Grupo B
Grupo de Risco: apresentam comorbidades que os classificam como grupo de risco.

Para este grupo, a recomendação é que siga em isolamento social ou apresente

laudo médico autorizando a participação nas aulas presencias.



| OS ALUNOS SÃO DIVIDIDOS EM
4 GRUPOS

Grupo C

Sintomáticos: são aqueles que estão apresentando um ou mais sintomas da

Covid-19 e, consequentemente, são potenciais transmissores. Este grupo não

poderá frequentar a escola e deve procurar orientação médica.

Grupo D

Assintomáticos: são pessoas que não apresentam sintomas, mas tiveram

contato com caso suspeito ou confirmado de Covid-19. Este grupo não poderá

frequentar a escola e deve procurar orientação médica.



Rotina 
de Segurança



| ENTRADA NO COLÉGIO

Uso de Máscara

É obrigatório para colaboradores, alunos e visitantes e deverá cobrir totalmente

a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais.



| ENTRADA NO COLÉGIO

Distanciamento

Orientamos para o distanciamento de 1,5 m enquanto aguarda o processo de

triagem e entrada na Instituição. Os alunos deverão se orientar pela sinalização

no solo.



| ENTRADA NO COLÉGIO

Triagem – aferição de temperatura

Nos portão de acesso ao Colégio, definidos para cada segmento, haverá a

aferição de temperatura, com termômetro infravermelho.



| ENTRADA NO COLÉGIO

O aluno que apresentar quadro febril ou

temperatura superior a 37,5 ºC, deverá

retornar para casa. Caso não esteja na

companhia dos pais/responsáveis, o

aluno será encaminhado para a sala de

acolhimento para os devidos

encaminhamentos.



| ENTRADA NO COLÉGIO

Higienização das mãos e calçados

Os alunos deverão higienizar utilizando para as mãos o dispersor de álcool em

gel e para os calçados o tapete sanitizante que estarão disponíveis na entrada

da Escola.



| MONITORAMENTO

Os alunos serão acompanhados, com a ajuda de colaboradores, na entrada,

nos intervalos e na saída da Instituição a fim de evitar abraços, apertos de mão,

demais cumprimentos e a conversação próxima.



| SALA DE AULA

As salas de aula estão adequadas

assegurando-se o distanciamento mínimo de

1,5 m entre os educandos, e as cadeiras estão

organizadas de modo que os alunos não

fiquem de frente uns para os outros.

O(a) professor(a) ficará a 1,5 m de distância

dos alunos da primeira fileira, na sala de aula.



| SALA DE AULA

O Colégio disponibilizará, em cada sala de aula, um kit para higiene das mãos

contendo álcool em gel 70% e papel toalha.



| BANHEIROS

Será limitado o número de alunos que

farão uso simultâneo dos banheiros, no

máximo 3 alunos ao mesmo tempo.

Os alunos da Educação Infantil utilizarão

os banheiros da própria sala.

Considerando que os banheiros são áreas

de risco, a desinfecção desses ambientes

acontecerá quatro vezes ao dia: às 6h, às

9h30, às 12h30, às 15h30 e às 18h30.



| LANCHE

Inicialmente não haverá comercialização de

alimentos dentro da Escola. Após a fase

inicial de retomada das aulas presenciais,

haverá uma avaliação do processo com

possibilidade de abertura da lanchonete.

O lanche poderá ser trazido de casa e as

refeições deverão ser realizadas

preferencialmente em locais abertos, fora da

sala de aula obedecendo o escalonamento

das turmas que será organizado pelas

coordenações pedagógicas.



| LANCHE

Os alunos da Educação Infantil e 1° Ano do Ensino Fundamental, deverão

realizar as refeições em sala de aula mantendo portas e janelas totalmente

abertas favorecendo a circulação de ar.

Os alunos a partir do 2º ano do Ensino Fundamental realizarão as refeições,

preferencialmente fora da sala de aula em ambientes abertos e serão

monitorados pelos professores ou equipe de monitoramento.

Os alunos serão orientados a manter o uso de máscaras até o horário de iniciar

a refeição e deverão colocá-la à medida que terminarem.

Os alunos deverão armazenar de maneira adequada os alimentos, e ao final das

refeições deverão acondicionar vasilhas, copos e talheres em sacos plásticos.



| INTERVALO

O intervalo para lanche e recreação será realizado obedecendo a um

escalonamento para uso dos pátios e contará com uma equipe que realizará o

monitoramento dos alunos a fim de evitar abraços, apertos de mão,

conversação próxima e aglomerações.



| AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E USO DA
QUADRA POLIESPORTIVA

As aulas práticas de Educação Física irão priorizar esportes individuais sem

contato físico e sem o compartilhamento de materiais.

O uso da quadra poliesportiva será escalonado e atentando-se ao

distanciamento exigido de no mínimo 1,5 metros e uso de máscara.



| FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA

A entrada das turmas ocorrerá por vários portões para evitar aglomeração.

As famílias receberão comunicados das coordenações pedagógicas com as

orientações para cada turma.

Com o objetivo de diminuir a circulação de pessoas nas áreas internas do

colégio, e para maior segurança de todos, só serão permitidas a entrada no

ambiente escolar dos alunos e funcionários. Os pais deverão deixar e buscar os

seus filhos nos portões de cada segmento sob orientação das coordenações e

equipe de monitoramento.

Ao final da aula, os alunos serão liberados de forma escalonada para preservar

o distanciamento. Não será permitida a permanência nas áreas comuns da

escola após o término das aulas.



| CIRCULAÇÃO INTERNA

Os espaços físicos do Colégio encontram-se com as demarcações com

setas de direcionamento, de espaçamento e sinalização.

Deverá ser respeitado o distanciamento de 1,5 m para a entrada na Instituição,

e o uso de máscara.

Pessoas que apresentarem algum sintoma de Covid-19, não poderão ter

acesso à escola.



Limpeza
e  Higienização 



| LIMPEZA DOS AMBIENTES

A limpeza das salas de aula ocorrerá às 6h,

às 12h30, e às 18h30. Seguindo o critério de

uma limpeza a cada troca de turno e contará

com desinfecção das superfícies como

mesas, cadeiras, maçanetas e superfícies que

são tocadas pelas mãos.

Serão higienizados adequadamente os

bebedouros e galões de água.

Os condicionadores de ar passarão por

limpeza periódica dos filtros a cada 3 meses.



| DESINFECÇÃO SEMANAL

Será realizada uma desinfecção semanal

nos ambientes do Colégio.

As salas de aula serão mantidas arejadas

por ventilação natural (portas e janelas

abertas) sempre que possível.

Os brinquedos dos parquinhos poderão

ser usados, para isso, serão limpos a cada

turno.



Orientações 
importantes 
às famílias 



Fique atento às 
formas de contágio 

do vírus





Use álcool em gel Use máscara Não toque no seu 
rosto 

Cubra seus 
espirros e tosses

Evitar o contato 

próximo

Use seus próprios 

materiais escolares Limpe seus 

aparelhos 

eletrônicos

Lave as mãos 
com frequência

| DICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA SOBRE O
CORONAVÍRUS



| DICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA SOBRE O
CORONAVÍRUS

Os alunos deverão usar máscara durante

todo o tempo de permanência na escola e

deverão levar consigo mais 2 (duas)

máscaras de reserva para substituição caso

seja necessário.

A máscara deve cobrir totalmente a boca e

nariz, sem deixar espaços nas laterais.

Os alunos deverão trazer de casa um saco

plástico individual para acondicionar a máscara

após o uso.



| ADOTE UMA GARRAFA DE ÁGUA

Os alunos deverão trazer suas garrafas de água e utilizar os bebedouros

apenas como fontes para abastecê-las, mantendo sempre a distância mínima

de 1,5 m.



| ÁLCOOL EM GEL

Os alunos deverão trazer junto com o material escolar um frasco individual

contendo álcool em gel 70%. Não será permitida a utilização de álcool líquido.



| ATENÇÃO

Não será permitido o compartilhamento de

qualquer tipo de objeto: caneta, livros, lápis,

borracha, apontador entre outros, sendo

necessária a verificação do material de uso

pessoal, antes de sair de casa.

Os pais ou responsáveis não deverão enviar

brinquedos de casa para a escola para os

alunos da Educação Infantil e Ensino

Fundamental Anos iniciais.



| ATENÇÃO

Aluno com alguns dos sintomas de Covid-19, será

conduzido à sala de acolhimento e deverá permanecer

em isolamento e a família será comunicada.

Se no grupo familiar do aluno ou algum membro estiver

apresentado sinais, sintomas gripais ou teste positivo

para a Covid-19, o aluno não deverá ser enviado para a

Escola.

Caso não se comprove positivo para Covid-19, mas se o

aluno estiver gripado, ainda assim a recomendação

é mantê-lo em casa, sem frequentar a escola.



| ATENÇÃO

Aos pais ou acompanhantes recomendamos não se reunirem nas entradas do

Colégio e não acompanharem os filhos até a sala de aula.

Os pais e/ou responsáveis deverão assinar um Termo de Ciência e Autorização

para aulas presenciais. Esse documento é indispensável e será enviado às

famílias via e-mail e aplicativo Proesc.

Alunos com comorbidades, imunidade baixa, imunossuprimidos dos quais os

pais decidirem pelo retorno, deverão apresentar laudo médico autorizando o

retorno.

Os alunos da educação especial devem ser avaliados de forma

individual quanto ao retorno ou não às atividades presenciais.



| ATENÇÃO

Alunos que apresentarem algum sintoma de Covid-19, não poderão ter acesso

à escola e deverão comunicar o Colégio imediatamente por meio da

coordenação pedagógica e procurar

o serviço médico de saúde.

Em caso de confirmação de Covid-19, o aluno ou colaborador só deverá

retornar ao Colégio mediante apresentação de alta médica, que deverá ser

apresentada à coordenação pedagógica do segmento, para o caso dos alunos e

no Setor de Recursos Humanos – RH, para os colaboradores.

Para os alunos que utilizam o transporte escolar, recomenda-se às famílias

observar as condições e a adoção das medidas de segurança

pelos prestadores de serviços que contratam



Orientações 
Importantes 
aos alunos 



| É DEVER DO ALUNO

• Higienizar sempre as mãos;

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca;

• Evitar aglomerações;

• Evitar manipular e partilhar dispositivos móveis ou eletrônicos;

• Antes e após a utilização dos bebedouros para abastecimento da garrafa

d’água, os alunos devem higienizar as mãos com álcool em gel ou água e

sabão.



| É DEVER DO ALUNO

• Evitar contatos próximos, como

abraços, beijos e apertos de mão;

• Evitar circulação desnecessária nos

corredores;

• Não será permitido o

compartilhamento de máscara entre

os alunos, ainda que ela esteja lavada.



| ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Direção, Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional

A Instituição estimula o atendimento à distância, através dos canais de

comunicação, por meio de agendamento, evitando contatos diretos e

aglomerações nas dependências do ambiente escolar. Quando for

indispensável o atendimento presencial deverá ser realizado o agendamento

para atendimento individualizado dos pais e estudantes, conservando-se os

cuidados de distanciamento e uso de máscara.

As orientações e informes pedagógicos de cada segmento às famílias,

continuará sendo feita por meio de comunicados e mensagens no aplicativo de

comunicação PROESC.



| ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Setores Administrativos

Todos os setores administrativos do Colégio encontram-se em funcionamento.

Os atendimentos podem ser realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h

e das 14h às 18h presencialmente, conservando-se as medidas de segurança.



| IMPORTANTE

Nessa fase inicial, exige tanto da escola quanto da família, flexibilidade e

paciência até que encontremos o ponto de equilíbrio e o melhor para todos.

Os pais ou responsáveis que desejarem mudar a opção quanto ao ensino

híbrido ou remoto deverão realizar a solicitação na Secretaria Escolar entre

os dias 28, 29 e 30 de setembro, para início das aulas presencialmente a

partir do dia 04 de outubro de 2021. Essa medida é necessária para a

organização da logística interna do Colégio, que visa o cumprimento das

medidas de segurança e aprendizagem significativa.
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