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COMUNICADO 
 

PLANO DE RETOMADA ÀS AULAS PRESENCIAIS 
 
 
              Comunicamos o retorno às aulas presenciais de forma parcial, conforme Plano de retorno 
do Governo do Estado de São Paulo e protocolo abaixo.  Mesmo com esse retorno às aulas 
presenciais, continuaremos com a modalidade de Estudo Domiciliar para que os alunos que ainda 
não se sentem seguros possam acompanhar o processo de aprendizagem em casa. 
 
             Para o retorno às aulas, haverá um protocolo que será seguido rigorosamente pela 
escola. É fundamental a colaboração ativa de TODOS. 
Ao retomarem as aulas presenciais, os professores farão uma Avaliação diagnóstica para 
verificar a aprendizagem adquirida e serão capacitados para lidar com as situações de 
enfrentamento ao Covid-19. 
 
             O acesso à escola será permitido somente a quem estiver usando a máscara de 
proteção facial e seguindo o Protocolo abaixo. 
 

Somente os alunos usando máscaras poderão permanecer na sala de aula e devem 
obedecer às orientações que serão enviadas aos pais, juntamente com a autorização por escrito 
dos pais ou responsáveis (autorização em anexo).  

 
             Os serviços pedagógico e administrativo continuam atendendo individualmente aos pais e 
os auxiliando pelos canais de comunicação, quando necessário. 
 
             Nossa equipe de apoio está realizando a limpeza e higienização constante dos ambientes, 
seguindo as determinações das autoridades sanitárias com o máximo primor. 
 
             O retorno deve ser seguro, com muita prudência e o máximo de compreensão mútua neste 
momento de fragilidade. Para demais esclarecimentos, os nossos canais de comunicação 
continuam abertos. Temos a convicção de que assim construiremos uma relação de colaboração, 
compreensão e fraternidade. 
 
           Esta experiência que estamos vivendo não tem precedentes, por isso, em muitos momentos, 
a dificuldade em lidar com situações novas nos amedronta, mas precisamos manter a fé em Deus 
e nas pessoas com as quais convivemos, para juntos podermos superar as adversidades deste 
momento.    
 

E que viva Jesus em nossos corações! Para sempre! 
 
 

Atenciosamente, 
 

Equipe Diretiva 
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PROTOCOLO GERAL DE VOLTA ÀS AULAS 
 
 

 

DISTANCIAMENTO SOCIAL 
Reduzir a aproximação e o contato entre as pessoas 

 

HIGIENE PESSOAL 
Promover cultura de atenção aos procedimentos de limpeza pessoal 

 

SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES 
Promover a ventilação e a sanitização tempestiva do ambiente 

 

COMUNICAÇÃO 
Garantir que funcionários e estudantes conheçam os riscos e os procedimentos 
adotados 

 

MONITORAMENTO 
Garantir que as ações sejam efetivas ao longo do tempo e a rastreabilidade de 
casos 

 
 
DISTANCIAMENTO SOCIAL 
 

 

Feiras, palestras, seminários, competições e campeonatos esportivos, comemorações, 
assembleias etc. estão proibidos. 

 

Obrigatório o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas, especialmente na sala de 
aula. 
 

 

Ensino será remoto combinado com o retorno gradual das atividades presenciais. 

 

Os intervalos ou recreios serão com revezamento de turmas em  horários alternados 
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Os horários de entrada e saída serão organizados evitando aglomeração. 

 

Atividades de educação física, artes e correlatas podem ser realizadas mediante 
cumprimento do distanciamento de 1,5m, preferencialmente ao ar livre. 

 

 
 

HIGIENE PESSOAL 
 

 

Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70% 

 

 

Uso obrigatório de máscara dentro da instituição de ensino, no transporte escolar e 
em todo o percurso de casa até a instituição de ensino. 

 

 

Cada estudante deverá ter seu próprio material e garrafinha de água. 

 
 

SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES 

 

 

Os banheiros, lavatórios e vestiários serão higienizados antes da abertura, após o 
fechamento e, no mínimo, a cada três horas. 

 

 

Os prédios, as salas de aula e, particularmente, as superfícies que são tocadas por 
muitas pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras, puxadores de porta e 
corrimãos) serão higienizados antes do início das aulas em cada turno e sempre que 
necessário. 

 

Certificar-se de que o lixo seja removido no mínimo três vezes ao dia e descartado com 
segurança 

 

Os ambientes serão mantidos bem ventilados com as janelas e portas abertas, 
evitando o toque nas maçanetas e fechaduras. 
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COMUNICAÇÃO 

 

 

Priorizaremos o atendimento ao público por canais digitais (telefone, aplicativo 
ou online) 

 
 

MONITORAMENTO 

 

 

Não permitiremos a permanência de pessoas sintomáticas para COVID-19 na 
instituição de ensino. 

 

Profissionais e alunos que fazem parte do grupo de risco devem ficar em casa e realizar 
as atividades remotamente, na primeira fase do plano de retorno às atividades 
presenciais. 

 

Orientação aos pais ou responsáveis para aferirem a temperatura dos estudantes 
antes de eles irem para a instituição de ensino e ao retornar. Caso a temperatura 
esteja acima de 37,8° C, a recomendação é ficar em casa. 

 

Recomendação para instituições de ensino públicas e privadas aferirem a 
temperatura das pessoas a cada entrada. 

 
 

O PRINCIPAL FOCO DO RETORNO SERÁ…. 
 

 

Recuperar a aprendizagem, priorizando as habilidades essenciais – tanto cognitivas, 
quanto socioemocionais 

 
 

FRENTES ESTRUTURANTES DO RETORNO ÀS AULAS 
 

 

Acolhimento socioemocional 

 

Recuperação e aprofundamento da aprendizagem 
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ORIENTAÇÕES DE RETOMADA ÀS AULAS PRESENCIAIS 
7 DE OUTUBRO 

 
 
           O Governo do Estado de São Paulo, no Plano de Educação, determina que as instituições 
terão de seguir um protocolo sanitário de prevenção à Covid-19 — com distanciamento mínimo 
entre os alunos, medidas de higiene pessoal e dos ambientes escolares. O uso de máscara será 
obrigatório. 
 

A proposta do governo paulista determina um rodízio de estudantes, além da 
combinação entre aulas presenciais e a manutenção do ensino à distância em um primeiro 
momento. A retomada das aulas presenciais no Estado/SP está prevista para o dia 7 de outubro.  
 

Segundo o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, o plano de volta às aulas será 
“gradual”, em três etapas. Na primeira, apenas 35% dos estudantes retornarão; na fase 2, 70%; e, 
na última etapa, 100% dos alunos. 
 

7 DE OUTUBRO 
FASE 1 - ATÉ 35% DO PÚBLICO EM SALA DE AULA 

 
1. A volta às aulas estará ligada diretamente ao cenário de saúde de TODO o ESTADO DE SÃO 

PAULO. 
 
2. Para que seja efetiva e continuada a retomada GRADUAL e RESPONSÁVEL, será necessário que 

as regiões se mantenham na FASE AMARELA da PANDEMIA. 
 
3. O retorno está previsto para iniciar em 07 de outubro (quarta-feira).  
 

A RETOMADA SERÁ EFETUADA DE FORMA GRADUAL EM 3 ETAPAS: 
 
*FASE 1: Orientações válidas a partir da estabilização do estado de São Paulo na Fase Amarela; 

Até 35% do público em sala de aula: A turma será dividida em três grupos. 
(Ver em anexo, a distribuição dos alunos, pois cada turma tem número de alunos 
diferente.) 

 
*FASE 2: Orientações válidas a partir da estabilização do estado de São Paulo na Fase Verde; 
             Até 70% do público em sala de aula; 
 
*FASE 3: Até 100% do público em sala de aula; 
 
Obs 01:* Sendo as etapas 2 e 3 com o Estado em FASE VERDE (fase final) da PANDEMIA. 
 
Obs 02:* Se uma região regredir para as fases laranja ou vermelha, a reabertura será suspensa; 
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CONDIÇÕES PARA REABERTURA 

 
 

DISTANCIAMENTO 
 
a) É obrigatório o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas, especialmente na sala de aula. 
b) O ensino remoto será combinado com o retorno gradual das atividades presenciais. 
c) Os horários de entrada e saída serão organizados, evitando aglomerações: 
 

ED. INFANTIL AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 
 
Entrada e saída pelo saguão do Teatro; 
Os professores estarão aguardando os estudantes na sala de aula 
 
Período da Manhã:  
Horário de entrada:7h20 
Início da aula: 7h30        
Horário de saída:11h40 
 
Período da Tarde:  
Horário de entrada:13h20 
Início da aula: 13h30        
Horário de saída:17h40 
 
 
Obs: O horário de chegada ao Colégio deve ser, no máximo, 10 minutos antes do início das aulas 
 
 
 

6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II  
 
Entrada e saída pela entrada principal do Colégio; 
Os professores estarão aguardando os estudantes na sala de aula 
 
Horário de entrada:7h10 
Início da aula: 7h20 
Horário de saída: 11h50 
 
Obs: O horário de chegada ao Colégio deve ser, no máximo, 10 minutos antes do início das aulas. 
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1ª A 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO  

 
Entrada e saída pela entrada principal do Colégio; 
Os professores estarão aguardando os estudantes na sala de aula 
 
Horário de entrada:7h10 
Início da aula: 7h20 
Horário de saída: 12h 
 
 
3ª série EM – Período da tarde:  
Horário de entrada:13h30 
Início da aula: 13h40 
Horário de saída: 17h30 
 
 
Obs: O horário de chegada ao Colégio deve ser, no máximo, 10 minutos antes do início das aulas. 
 

 
 

ATENÇÃO! 
Não será permitida a entrada de pais e/ou responsáveis. Esses deverão aguardar no 
mesmo local de entrada e saída dos estudantes, evitando aglomeração. 

  
d) Feiras, palestras, seminários, competições e campeonatos esportivos, comemorações, treinos, 

reuniões... estão proibidos. As atividades extracurriculares (catequese, música, handebol, 
futebol e Espanhol) continuarão no modelo remoto ou suspensas de acordo com cada atividade.  

 
e) Os intervalos ou recreios serão feitos com revezamento de turmas em horários alternados. 
 

Ed. Infantil: 9h e 15h50 
1º ano ao 5º ano do Ensino Fundamental: 9h e 15h50 
6º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio: 9h25 e 15h30 

 
Obs: Os intervalos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I acontecerão no mesmo horário, 
mas ambientes separados. 

 
LANCHE: os estudantes deverão trazer lanche de casa, pois a cantina estará fechada 
na 1ª fase. Orientamos para que não haja aglomeração e compartilhamento.  

 
f) Todas as atividades possíveis e, preferencialmente, as de Educação Física e Música, serão 

realizadas mediante cumprimento do distanciamento de 1,5 m, preferencialmente, ao ar livre. 
O material não deverá ser compartilhado. 

 
g) O Parque Infantil e as áreas de recreação internas não serão utilizados. 
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HIGIENE INDIVIDUAL 
 
a) Ao entrar no Colégio, os estudantes deverão higienizar as mãos com álcool em gel 70% e será 

aferida a temperatura. Caso os estudantes apresentem temperatura acima de de 37,8° C, os 
pais serão comunicados e o estudante não poderá permanecer no Colégio – ele será dirigido à 
recepção; 

 
b) O uso de máscara é obrigatório dentro da instituição de ensino, no transporte escolar e em todo 

o percurso de casa até a instituição de ensino; 
 
c) Cada estudante deverá ter o seu próprio copo ou garrafinha de água.  
 
 

SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE 
 
a) Os banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento e, no mínimo, a 

cada três horas, serão higienizados; 
 
b) O lixo será removido no mínimo três vezes ao dia e descartado com segurança; 
 
c) Os ambientes estarão bem ventilados com as janelas e portas abertas, evitando o toque nas 

maçanetas e fechaduras; 
 
d) Os prédios, as salas de aula e, particularmente, as superfícies que são tocadas por muitas 

pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras, puxadores de porta e corrimões), serão 
higienizados antes do início das aulas em cada turno e sempre que necessário; 

 
 

COMUNICAÇÃO 
 

a) O atendimento ao público será priorizado através de canais digitais (telefone, e-mail, aplicativo 
ou online); 

 
b) Os estudantes receberão orientações e explicações sobre a prevenção da COVID-19. 
 
 

MONITORAMENTO 
 
a) Não será permitida a permanência dos estudantes sintomáticos para COVID-19 na instituição 

de ensino; 
 
b) Os alunos que fazem parte do grupo de risco deverão ficar em casa e realizar as atividades 

remotamente, na primeira fase do plano de retorno às atividades presenciais; 
 
c)  Será aferida a temperatura das pessoas a cada entrada do Colégio; 
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d) Orientamos aos pais ou responsáveis para aferirem a temperatura dos estudantes antes de eles 
irem para a instituição de ensino e ao retornar. Caso a temperatura esteja acima de 37,8°C, a 
recomendação é ficar em casa. 

 
e) É obrigatório o uso contínuo de máscara a todos alunos, professores, colaboradores e visitantes 

em todos ambientes do colégio.  
 
 
 
 
OBS: A AUTORIZAÇÃO ABAIXO DEVERÁ SER DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA 
PELOS PAIS OU RESPONSÁVEIS E ENTREGUE NO COLÉGIO ANTES DO RETORNO DAS 
AULAS PRESENCIAIS:   
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TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 
DAS AULAS PRESENCIAIS 

 
 
 
Eu, __________________________________________________________________, portador do 

RG nº ______________________ e do CPF nº__________________________ responsável pelo(a) 

aluno(a) ________________________________________________________________________, 

Ano/série/turma __________________________________________________________________ 

 

 

(  ) NÃO AUTORIZO o (a) aluno (a) a participar das aulas presenciais, diante da disponibilidade 
da escola, mesmo estando devidamente informado (a) sobre as MEDIDAS DE PREVENÇÃO E 
ENFRENTAMENTO AO COVID-19, que se encontra no site do Colégio, e ciente das necessidades 
do cumprimento do Protocolo conforme Plano de retorno da Educação do Governo do Estado de 
São Paulo. 
 
 

( ) AUTORIZO o(a) aluno(a) a participar das aulas presenciais, estando devidamente 
informado(a) sobre as MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, em 
anexo ao Termo, e ciente das necessidades do cumprimento do Protocolo conforme Plano de 
retorno da Educação do Governo do Estado de São Paulo e do Colégio Diocesano La Salle São 
Carlos comprometo-me ainda: 

 
 

● Não permitir que o(a) aluno(a) frequente as aulas presenciais caso apresente sintomas gripais, 
coriza, febre, entre outros sintomas; 
 

● Respeitar o horário de início e término das aulas, com tolerância máxima de 5 minutos antes 
e depois, porque tenho consciência de que é meu dever também evitar aglomerações no 
estacionamento e hall de entrada do Colégio. 

 
 
 
 

São Carlos, _____ de____de 2020. 
 
 
 

 

Assinatura do responsável pelo(a) aluno(a) 
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DIVISÃO DAS TURMAS 
PARA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS NO COLÉGIO 

 
 
FASE 1 - 35% DOS ALUNOS  
 
Para o nosso retorno presencial, adotamos o ensino híbrido, ou seja, continuaremos com as aulas 
remotas diárias, mas também teremos as presenciais, a partir do dia 07/10/2020.  
 
As turmas serão divididas em 3 grupos. Cada Grupo comparecerá ao Colégio em um dia 
da semana, enquanto os demais ficarão em estudo domiciliar e participarão das aulas 
de forma online. 
 
 
Os grupos estão estipulados abaixo, por turma para o mês de outubro:  

 

Datas das aulas presenciais por grupos de alunos  

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

07/10 - quarta-feira 08/10 - quinta-feira 09/10 - sexta-feira 

14/10 - quarta-feira 15/10 - quinta-feira 16/10 - sexta-feira 

19/10 -  segunda-feira 20/10 - terça-feira 21/10 - quarta-feira  

22/10 - quinta-feira 23/10 - sexta-feira 26/10 - segunda-feira 

27/10 - terça-feira  28/10 - quarta-feira 29/10 - quinta-feira 

30/10 - sexta-feira   

 

 

Educação Infantil 

As professoras irão, posteriormente, informar a qual grupo o aluno pertence. 

 

 

Ensino Fundamental I 

As professoras irão, posteriormente, informar a qual grupo o aluno pertence. 
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ENSINO FUNDAMENTAL II 

Turma/Grupo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

6º ano A Número 01 ao 10 Número 11 ao 20 Número 21 ao 31 

6º ano B Número 01 ao 10 Número 11 ao 20 Número 21 ao 31 

6º ano C Número 01 ao 09 Número 10 ao 18 Número 19 ao 29 

7º ano A Número 01 ao 11 Número 12 ao 22 Número 23 ao 36 

7º ano B Número 01 ao 11 Número 12 ao 22 Número 23 ao 36 

8º ano A Número 01 ao 10 Número 11 ao 20 Número 21 ao 31 

8º ano B Número 01 ao 12 Número 13 ao 24 Número 25 ao 36 

8º ano C Número 01 ao 10 Número 11 ao 20 Número 21 ao 30 

9º ano A Número 01 ao 12 Número 13 ao 24 Número 25 ao 35 

9º ano B Número 01 ao 13 Número 14 ao 26 Número 27 ao 39 

 
 
 
 
 

ENSINO MÉDIO 

Turma/Grupo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

1ª série A Número 01 ao 10 Número 11 ao 20 Número 21 ao 29 

1ª série B Número 01 ao 12 Número 13 ao 24 Número 25 ao 35 

2ª série A Número 01 ao 12 Número 13 ao 24 Número 25 ao 39 

2ª série B Número 01 ao 13 Número 14 ao 26 Número 27 ao 38 

3ª série A Número 01 ao 13 Número 14 ao 26 Número 27 ao 40 

3ª série B Número 01 ao 13 Número 14 ao 26 Número 27 ao 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


