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APRESENTAÇÃO

Neste preocupante cenário de pandemia mundial, temos em nosso caminho inúmeros     
desafios a serem enfrentados.

O Colégio São Vicente de Paulo, fundamentado nos protocolos orientados pelos órgãos competentes, tem 
a preocupação de fazer com que a estruturação dos nossos procedimentos de retorno às aulas aconteça de 
forma segura, tendo como base o distanciamento, a sanitização e o monitoramento.

Todas as nossas ações são norteadas pelo lema da Educação Vicentina, visando sempre o ACOLHER COM 
AMOR toda a nossa Comunidade Escolar, objetivando uma adaptação à nova realidade; o CUIDAR COM 
CARINHO dos nossos educandos e de suas famílias, primando pela estabilidade emocional das crianças e 
dos jovens neste período de isolamento social; o ENSINAR COM COMPETÊNCIA, utilizando novas 
técnicas e metodologias, antes exclusivas para o ensino à distância, dando continuidade ao processo de 
ensino-aprendizagem.

PROCEDIMENTOS PARA A RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS

Apresentamos o Plano de Retomada com base no direcionamento dos órgãos  competentes, informando e 

engajando a Comunidade Escolar a aderir às medidas  previstas, reduzindo os riscos e restabelecendo uma 

nova rotina, contando com a participação de todos. 

Além da higienização dos espaços, dos móveis e objetos, fizemos a readequação dos espaços físicos de 

forma a favorecer a circulação social no Colégio com distanciamento entre as pessoas, a fim de evitar o 

contato físico. 

O retorno às atividades presenciais ocorrerá de forma gradual, ressaltando que estamos e continuaremos 

atentos à saúde emocional e física da nossa comunidade escolar.

Daremos continuidade ao monitoramento do processo pedagógico, que já vem ocorrendo através de uma 

comunicação efetiva e frequente com as famílias, não deixando de lado o acolhimento fraterno  e solidário 

às mesmas.

Neste ano atípico, o foco da aprendizagem continuará sendo em consonância com a Base Nacional Comum 

Curricular, no entanto, devido ao ensino híbrido, há a necessidade de uma flexibilização, uma adaptação 

dos Planos de Ensino e do Planejamento, na qual consideramos não apenas as atividades presenciais como 

também as oferecidas à distância, garantindo o cumprimento das determinações legais. 





Datas de retomada das aulas presenciais:

3ª série do Ensino Médio – dia 26 de outubro (segunda-feira)
2ª série do Ensino Médio – dia 09 de novembro (segunda-feira)
1ª série do Ensino Médio – dia 23 de novembro (segunda-feira)

Em breve serão divulgadas, através de e-mail, informações referentes a horários e organização das 
turmas.

As famílias que não optarem pelo ensino presencial para os(as) seus(uas) filhos(as) poderão permanecer 
no processo de ensino remoto, sem que haja prejuízo pedagógico, conforme comunicado enviado, por 
e-mail, em 20 de setembro.

Enquanto a situação epidemiológica exigir, esse retorno escolar pode ser novamente interrompido, de 
acordo com a avaliação e o monitoramento diário de casos confirmados ou suspeitos na comunidade 
escolar.

MEDIDAS IMPORTANTES

HIGIENE E SANITIZAÇÃO

O Colégio preparou um protocolo de limpeza mais rigoroso elaborado com base 
nas recomendações das autoridades.

Realizamos diversos procedimentos para garantir a sanitização e a higiene de todo o ambiente 
escolar com uma empresa especializada em desinfecção.

Ao término do horário das aulas, serão realizadas limpezas de todos os ambientes com álcool 70% e/ou 
preparações antissépticas e, de forma sistemática, em superfícies de maior contato como: corrimãos, 
interruptores, maçanetas, telefones, mesas, carteiras, balcões, dentre outras.

Foram instalados novos lavatórios, em locais diversos, para higienização das mãos.

Serão utilizados Equipamentos de Proteção Individual por todos os profissionais de apoio.

Serão mantidos sabonete líquido e toalha de papel não reciclado em todos os banheiros e lavatórios.

Nos diversos ambientes do Colégio, estão distribuídas lixeiras com pedal para descarte, com segurança, 
da máscara.

Foram colocados tapetes sanitizantes em todas as entradas do Colégio.





ATENDIMENTOS

Os atendimentos aos responsáveis serão mantidos de forma individualizada e acontecerão, 
preferencialmente, através da plataforma on-line ou pelo e-mail atendimento@csvp.com.br (do 6º ano 
à 3ª série do Ensino Médio) e pelo e-mail coordenacao.online@prof.csvp.com.br (do Maternal I ao 5º 
ano do Ensino Fundamental I).

HORÁRIOS DIFERENCIADOS

Caso seja necessário, para que não haja aglomeração, trabalharemos com horários diferenciados de 
entrada e saída, por turma/série.

DISTANCIAMENTO

Para que tudo ocorra de maneira segura, precisaremos manter uma rotina de 
cuidados visando à prevenção e contaremos, com certeza, com a ajuda de toda a 

Comunidade Vicentina, evitando cumprimentos como apertos de mãos, abraços, beijos ou outro tipo 
de contato físico.

O fluxo de pessoas por todos os ambientes do Colégio será restrito. As salas de aula, em especial, 
serão sinalizadas de acordo com a metragem prevista em lei.

As carteiras foram organizadas obedecendo às demarcações feitas no chão, mantendo o distanciamento 
mínimo recomendado de 1,5m.

Os corredores foram demarcados para coordenar o fluxo de entrada e saída.

1,5M



ALIMENTAÇÃO

Em princípio, não haverá atendimento nas cantinas, visto que só acontecerão três tempos de aula. 
Caso o estudante queira trazer um lanche de casa, não poderá compartilhar com os colegas.

Cada estudante deverá trazer a sua garrafa de água para consumo próprio, que poderá ser reabastecida 
nos bebedouros adaptados.

Não será permitido o recebimento de alimento ou material escolar na Portaria ou na Recepção do Colégio.

MONITORAMENTO

Intensificaremos o monitoramento junto à comunidade educativa visando manter todos os detalhes 
para a retomada segura e de acordo com os procedimentos baseados nos protocolos dos órgãos 
competentes. Para tal, nossos inspetores estarão atentos à circulação de alunos, evitando aglomerações.

Todas as ações de segurança serão sinalizadas para que haja um reforço visual em todos os espaços 
do Colégio.

Manteremos a suspensão da realização de eventos presenciais.

Ficaremos atentos às condições de saúde dos nossos estudantes, professores e colaboradores.

Em caso de alergias com sintomas similares aos de síndrome gripal, deverá ser apresentado atestado 
médico comprobatório atualizado.

Quando identificado qualquer sintoma no educando/professor/colaborador relacionado à gripe 
comum, ou H1N1 ou Covid-19, tais como tosse seca, coriza, dor de cabeça, diarreia, vômitos, 
aumento de temperatura e ausências de olfato e paladar, o mesmo será conduzido ao local adequado, 
recebendo as devidas orientações, ficando seu retorno às atividades presenciais condicionado à 
apresentação de atestado médico. O Colégio comunicará à Vigilância de Saúde do Município 
qualquer caso suspeito e/ou confirmado de COVID-19.

Responsáveis, alunos e funcionários devem informar à Direção do Colégio caso venham a apresentar 
sintomas gripais e/ou resultado positivo para Covid-19.

AFERIÇÃO DE TEMPERATURA

Ao entrar no Colégio, todos terão a sua temperatura aferida através do termômetro a laser (sem contato).
Caso haja febre (temperatura igual ou superior a 37.2°) ou qualquer outro sintoma gripal, o estudante 
será encaminhado ao local reservado para aguardar a família.



TREINAMENTO

Nossos Professores e Colaboradores estarão em constante treinamento, recebendo sempre as 
atualizações, de acordo com a demanda.

Os estudantes serão treinados pela plataforma Google Meet antes do retorno às atividades presenciais.

VENTILAÇÃO NAS SALAS DE AULA

Portas e janelas estarão sempre abertas, com ventilação adequada a fim de que os ambientes permaneçam 
bem arejados.

Manteremos constantemente limpos os equipamentos de ventilação e refrigeração.

DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁLCOOL 70%

Será disponibilizado álcool 70% em todas as salas de 
aula e áreas comuns do Colégio, principalmente nas 
entradas, para a higienização constante das mãos e 
de itens pessoais.

USO DE MÁSCARA

É obrigatório o uso de máscara para todos os estudantes, professores, colaboradores 
e visitantes durante a sua permanência dentro do ambiente escolar.

É importante que cada estudante leve máscaras extras e um saco plástico para que possa guardar a 
máscara trocada após duas horas de utilização (ou sempre que estiver úmida ou suja) e assim evitará 
que a mesma entre em contato com outros materiais que se encontram na mochila.



ÁREAS COMUNS INTERNAS

A Biblioteca e o Laboratório não estarão em funcionamento durante esse período.

O elevador do Colégio continuará sendo utilizado somente em caso emergencial.

ENTRADA E SAÍDA

CAPE - COMITÊ DE APOIO PEDAGÓGICO EMERGENCIAL

Caso seja necessário, o responsável poderá aguardar o estudante no pátio de entrada do Colégio.

Após entrar no Colégio, o aluno deverá dirigir-se imediatamente à sua sala de aula.

Ao término das aulas, os alunos deverão encaminhar-se para o portão de saída.

Não será permitido aglomeração de alunos nas áreas internas do Colégio.

O CAPE (Comitê de Apoio Pedagógico Emergencial) do CSVP foi responsável pela organização e 

acompanhamento dos protocolos de segurança durante todo o tempo da pandemia.

MATERIAL ESCOLAR / ROTINA

O estudante deverá levar o material necessário para as aulas do dia, pois não será permitido o 
compartilhamento.

Não faremos uso da agenda física. Por este motivo, ressaltamos a importância da visualização diária 
do mural do Google Classroom, pois manteremos o envio das tarefas, disciplinas e informativos por 
meio deste canal de comunicação.

Nos dias das avaliações, não haverá aulas presenciais, pois todas as provas serão realizadas on-line.
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