
  

COLÉGIO LA SALLE XANXERÊ 

Medidas Adotadas para o Retorno às Aulas Presenciais 

1) Organização da entrada e da saída de alunos: 

 

TURNO DA MANHÃ 

Horário Entrada: 07h10min às 07h30min 

Saída: 11h45min às 12h 

Local Entrada e Saída: Somente pela Portaria da Rua Marciano Leite de Almeida 

Orientações  - Após a entrada, os estudantes deverão dirigir-se diretamente para a sala de aula, respeitando as setas 

de sinalização e ocupar a sua respectiva carteira. 

- A saída será escalonada por três critérios: 1º) serão liberados os alunos que se deslocam para casa a 

pé; 2º) os alunos que utilizam o transporte escolar; e 3º) os alunos que os pais vêm buscar. Será 

respeitado o intervalo de aproximadamente 3min para cada critério. Os alunos serão orientados e 

acompanhados para manter o distanciamento e para seguir as setas de sinalização para a saída do 

ambiente escolar. 

 

TURNO DA TARDE 

Horário Entrada: Educação Infantil (Creche I ao Pré II): 12h50min às 13h10min 

Entrada: Anos Iniciais (1º ao 5º ano): 13h10min às 13h30min 

Saída: 17h às 17h20min 

Local Entrada e saída dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano): Portaria da Rua Marciano Leite de Almeida 

Entrada e saída da Educação Infantil: Portaria da Avenida La Salle 

Orientações  Educação Infantil ao 1º ano do EF 

- Os pais devem deixar as crianças na sala de aula. Indicamos que somente 01(um) responsável pelo 

aluno entre na escola. Na saída, os pais devem retirar a criança na sala de aula, no máximo, até às 

17h20min. 
 

2º ao 5º ano do EF 

- Os pais devem deixar e buscar as crianças na portaria da Escola. Após a entrada, os estudantes deverão 

dirigir-se diretamente para a sala de aula, respeitando as setas de sinalização e ocupar a sua respectiva 

carteira (a professora estará na sala de aula esperando). 

- A saída será organizada de acordo com a chegada dos pais ou do transporte escolar, a partir das 17h.  

- Os alunos serão chamados em sala, conforme a chegada dos responsáveis ou do transporte, e 

conduzidos até a portaria pelas auxiliares pedagógicas. Os alunos e pais serão orientados e 

acompanhados para manter o distanciamento e para seguir as setas de sinalização para a saída do 

ambiente escolar. 

 

PROCEDIMENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NA ENTRADA DOS ALUNOS/RESPONSÁVEIS 

Uso obrigatório de máscara; aferição da temperatura; limpeza dos calçados no tapete sanitizante; higienização das 

mãos com álcool em gel; sanitização de mochilas; respeito do distanciamento de 1,5m e desativação temporária do 

sistema de catraca. 

 

 ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS  

Pedimos a colaboração das famílias para que cumpram o horário estabelecido de entrada e saída, respeitando o local 

de acordo com o nível de ensino do(a) aluno(a). Devido aos diferentes protocolos, precisamos reorganizar a rotina 

diária escolar. 

Precisamos da colaboração de todos para que evitem paradas e conversas paralelas nos corredores, na entrada e saída 

do turno, pois precisamos garantir que não haja aglomeração. 

 



  

 

 

 

2) Atendimento de pais e/ou responsáveis: 
 

Nesse período de pandemia, os atendimentos com a Equipe Diretiva, Serviços Pedagógicos e Professores ocorrerá de 

maneira remota (on-line), por meio da ferramenta Google Meet ou telefone. A solicitação de agendamento deve ser 

feita através do telefone ou WhatsApp da Escola. 

Em situações excepcionais, o atendimento presencial poderá ser realizado nos seguintes horários:  Manhã (9h às 11h) 

ou tarde (14h às 16h), com agendamento. Pedimos a colaboração de todos, pois, nos demais horários, os Serviços 

Pedagógicos e Administrativos estarão envolvidos na entrada e saída dos alunos. 
 

 

3) Diretrizes sanitárias 
 

- Todos os espaços escolares serão devidamente higienizados por meio de uma limpeza minuciosa e de forma 

sistemática a cada troca de turma, de turno e/ou de alunos;  

- Os corrimões e maçanetas serão higienizados constantemente; 

- Portas e janelas serão mantidas abertas para a circulação do ar; 

- Os bebedouros de jato inclinado serão desativados. Os alunos deverão trazer uma garrafa de água de casa. Serão 

disponibilizados bebedouros como ponto de recarga; 

- O uso dos banheiros será controlado para evitar aglomerações e higienizados constantemente. 
 

4) Procedimentos com alunos suspeitos ou confirmados para a Covid-19 

 

- As famílias deverão informar, imediatamente, aos Serviços Pedagógicos caso o aluno apresente qualquer sintoma 

suspeito para a Covid-19 (tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldades respiratórias, diarreia, dor no corpo, etc.) 

ou, caso conviva com pessoas sintomáticas, suspeitas ou confirmadas com Covid-19.  Nessas situações, o aluno não 

poderá ingressar no ambiente escolar, bem como, caso sua temperatura esteja igual ou superior a 37,8ºC.  

- Caso o aluno manifeste algum sintoma suspeito para a Covid-19 durante a permanência no ambiente escolar, ele será 

encaminhado para a sala de monitoramento e será realizado contato imediato com os familiares. A família será 

orientada a procurar atendimento na rede pública ou privada de saúde. A Escola permanecerá em contato com a família 

para tomar ciência da evolução do estado de saúde do aluno. 

- O aluno com sintoma suspeito para a Covid-19 deverá permanecer em casa por 10 dias a contar do início dos 

sintomas. Caso o aluno faça o teste nesse período e o resultado seja negativo, somente poderá retornar para a escola 

após 24h, após a confirmação do resultado negativo para Covid-19. 

- Diante de casos confirmados/positivos, o aluno deverá permanecer em casa por 10 dias a contar do início dos 

sintomas. A escola fica responsável por comunicar alunos e responsáveis dessa turma sobre a confirmação do caso, 

bem como, para o responsável do transporte escolar que o aluno utiliza. 

- O aluno que conviveu com familiar que confirmou positivo para a Covid-19, deverá permanecer em casa por 14 dias, 

independentemente de o aluno ter sintomas ou não.  

 

5) Transporte Escolar 

 

Caso o aluno utilize o transporte escolar, os pais ou responsáveis deverão certificar-se de que o prestador de serviços 

recebeu capacitações e treinamentos necessários, e está seguindo todos os protocolos estabelecidos pelas diretrizes 

sanitárias aplicadas ao transporte escolar. 

Orienta-se que pais/responsáveis acompanhem seus filhos no embarque do transporte escolar. Nesse momento, será 

aferida a temperatura do(a) aluno(a), e, caso a temperatura seja igual ou superior a 37.8ºC, ele não poderá entrar no 

veículo, tampouco na Escola. 

 

 

 



  

 

 

6) Intervalo e Alimentação 

 

Educação 

Infantil 

O lanche, na Educação Infantil, será servido em porções individuais, devidamente embaladas, 

conforme recomendações sanitárias, nas salas de aulas, pelos responsáveis da Cantina. O descarte 

das embalagens e a higienização do local será feito pelo Serviço de Limpeza. 

Anos 

Iniciais (1º 

ao 5º ano) 

- Os alunos que desejam comprar lanches, devem deslocar-se até a Cantina no momento do 

intervalo, de acordo com a organização interna, e realizar a compra respeitando 1,5m de distância 

na fila.  

- O intervalo será na sala de aula, organizado pela professora ou auxiliares educativos. 

- Os professores farão a higienização das mesas e das mãos dos alunos antes do intervalo. 

Ensino 

Fundamental 

e Ensino 

Médio 

- Os alunos que desejam comprar lanches, devem deslocar-se até a Cantina no momento do 

intervalo, de acordo com a organização interna, e realizar a compra respeitando 1,5m de distância 

na fila.  

- Após a compra do lanche, os alunos devem voltar para a sala de aula e lanchar em sua respectiva 

carteira. Será necessário permanecer com a máscara durante todo o período, retirando somente 

no momento em que consumirá o lanche.  

- Os professores farão a higienização das mesas e das mãos dos alunos antes do intervalo. 

Orientações - Recomenda-se que, preferencialmente, não sejam trazidos alimentos externos. Caso haja 

necessidade, deverá ser higienizado e embalado conforme recomendações sanitárias, lembrando 

que não será permitindo compartilhar os alimentos. 

 

7) Organização pedagógica 

 

Orientações 

Gerais 

- Os alunos deverão entrar na instituição e dirigir-se diretamente para sala de aula; 

- Recomendamos que o aluno traga máscara reserva e um saco plástico para colocá-la após a 

troca; 

- O aluno precisa trazer a sua garrafa de água de casa; 

- Recomendamos que tragam apenas os materiais necessários para aula e que seu uso seja 

individual, sem empréstimos; 

- Cada aluno deverá permanecer sentado na sua carteira, evitando a circulação;  

- Nesse período, os brinquedos coletivos na Educação Infantil não serão permitidos. 

Sala de aula - Haverá um distanciamento de 1,5m entre as mesas dos alunos. Caso o número de alunos que 

desejem retornar para as aulas presenciais supere a capacidade da sala de aula, será feito um 

escalonamento. 

Critério para o 

escalonamento 

dos alunos  

- As turmas de Creche I, II e III, Pré I e II e o 1º ano do EF, devido ao número de alunos, terão 

aulas presenciais, não havendo necessidade de escalonamento.  

-As turmas do 2º ao 9º ano do EF e Ensino Médio, devido ao número de alunos, terão aulas 

híbridas, com escalonamento de alunos. Caso o número de alunos que optarem pelo ensino 

presencial seja menor ou igual a capacidade da sala, haverá possibilidade de algumas turmas 

terem aulas presenciais, diariamente, para os que assim o desejarem. 

-Durante os dias 18 a 20 de janeiro será realizada uma pesquisa com os pais, com o objetivo de 

averiguar se os filhos retornam para o ensino presencial ou continuam com o ensino remoto. 

Logo após encerramento da pesquisa, divulgaremos os resultados aos pais. 

-Nas turmas que necessitarem escalonamento, o mesmo seguirá os seguintes critérios para a 

formação dos grupos semanais: a) Ordem alfabética da turma, e b) Membros da mesma família. 

Os grupos de alunos serão alternados semanalmente. 
 

Registro de 

frequência 

Neste ano o registro da frequência do aluno será por meio da participação nas aulas presenciais 

e/ou on-line. Portanto, o aluno que participa remotamente das aulas, precisa estar conectado no 

momento da aula, tendo em vista que o professor realizará chamada durante a aula. 

Troca de 

modalidade 

(presencial x 

remota) 

Os responsáveis precisam comunicar e solicitar a alteração à Coordenação Pedagógica, caso o(a) 

aluno(a) deseje trocar a modalidade de participação das aulas (presencial ou remota). 

A Coordenação Pedagógica tem o prazo de 7 sete dias para o novo enquadramento do estudante. 



  

Capacitação 

dos alunos 

Todos os alunos, ao retornarem para as aulas presenciais, participarão de uma capacitação sobre 

os protocolos da Escola, bem como, receberão orientações sobre medidas preventivas e boas 

práticas de higienização.  

 

8) Horários das Aulas 

 

Educação 

Infantil e 1º 

ano do EF 

Modalidade: Presencial 

Horário: 13h15 às 17h20 

2º ao 5º ano 

do EF 

Modalidade: Híbrida 

Horário Presencial: 13h15 às 17h20 

Horário Remoto: 13h15 às 15h (atividades on-line) 15h às 17h20 (atividades off-line) 

6º ao 9º ano 

do EF 

Modalidade: Híbrida 

Horário Presencial: 07h30 às 11h55min 

Horário Remoto: 07h30 às 11h55min 

Ensino 

Médio 

Modalidade: Híbrida 

Horário Presencial: 07h30 às 11h55min 

Horário Remoto: 07h30 às 11h55min 

 

Observação: Nas terças e quintas-feiras as aulas serão no formato on-line para todos os alunos 

do Ensino Médio. 

 

 

9) Termo de Aceite 

 

As famílias lassalistas podem escolher qual vai ser a modalidade de participação das aulas dos seus filhos 

(presencial ou remota/on-line). Essa escolha deverá ser feita até o dia 20/01, através do preenchimento de um 

dos dois termos em anexo, que indiquem a escolha da família. 

Este termo precisa ser impresso, preenchido e entregue na escola até o dia 21/01. Na recepção da Escola 

encontram-se termos impressos para as famílias que necessitem. As famílias que não conseguirem entregar o 

termo na escola até a data estipulada, poderão encaminhar o termo assinado escaneado, por e-mail ou por meio 

de uma foto, através do WhatsApp da Escola. 

 

E-mail: xanxere@lasalle.org.br 

WhatsApp: 49 91186034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


