
 

 

PROTOCOLO – 2ª EDIÇÃO 
FEV/2021 

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.  

Após as últimas avaliações do terceiro e último período letivo de 2020, os professores realizaram uma 

análise do aproveitamento dos conteúdos abordados, visando, a partir das observações, elaborar avaliações 

diagnósticas a serem aplicadas durante o ano letivo de 2021 e fazer as intervenções pedagógicas necessárias. 

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.  

O ensino será híbrido, uma modalidade que combina a aprendizagem presencial e a remota (on-line), 

permitindo, dessa forma, respeitar as opções das famílias. Se as famílias optarem pelo ensino presencial, os alunos 

estudarão no espaço físico da escola, obedecendo ao sistema de rodízio. Caso optem pelo ensino remoto (on-line), 

os alunos estudarão através da plataforma do Google Classroom, permitindo que acompanhem as aulas de onde 

estiverem. Através da plataforma, poderão ser disponibilizados vídeos, junto com um roteiro e outros arquivos que 

sejam necessários, como aconteceu no ano letivo de 2020. 

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.  

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. Ressaltamos que estamos e continuaremos atentos à saúde emocional e física da nossa comunidade 

escolar. 

Neste início de ano letivo, 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.  

A Pesquisa de Retorno às Aulas direcionará a intenção da família na participação do aluno de forma remota 

(on-line) ou presencial, sem que haja prejuízo pedagógico, conforme comunicados enviados, por e-mail, em 20  de 

janeiro de 2021 e 30 de janeiro de 2021. 

A resposta da Pesquisa de Retorno às aulas será válida, inicialmente, apenas para o mês de Fevereiro e, para 

os meses subsequentes, poderá ser feita a troca de modalidade através do e-mail atendimento@csvp.com.br (do 6º 

ano à 3ª série do Ensino Médio) e do e-mail coordenacao.online@prof.csvp.com.br (do Maternal I / CRECHE I ao 5º 

ano do Ensino Fundamental I).  

CRONOGRAMA DO INÍCIO DO ANO LETIVO 

 

 REUNIÃO DE PAIS 

  

Do Maternal ll (Creche ll) ao 5º ano do Ensino Fundamental l  

 

   DATA : 03/02/2021 (4ªfeira) 

*  Maternal ll (Creche ll) -  das 16h30 às 17h30 

*  Educação Infantil l ( Creche lll) - das 17h às 18h 

*  Educação Infantil ll (Pré-escola l) - das 17h30 às 18h30 

*  Educação Infantil lll (Pré-escola ll) - das 18h às 19h 

*  1º ano do Ensino Fundamental l - das 18h30 às 19h30 

 

   DATA : 04/02/2021 (5ªfeira)  

* 2º ano do Ensino Fundamental l - das 17h às 18h 

* 3º ano do Ensino Fundamental l - das 17h30 às 18h30  

* 4º ano do Ensino Fundamental l - das 18h às 19h  

* 5º ano do Ensino Fundamental l - das 18h30 às 19h30 

 

 

 

 

 

 



Do 6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental ll   

 

DATA : 04/02/2021 (5ªfeira)  

* 6º ano do Ensino Fundamental ll - das  18h às 19h 

* 7º ano do Ensino Fundamental ll - das 7h30 às 8h30  

* 8º ano do Ensino Fundamental ll - das 9h às 10h 

* 9º ano do Ensino Fundamental ll - das 10h30 às 11h30 

 

  Ensino Médio 

 

     DATA : 05/02/2021 (6ªfeira)  

* 1ª série do Ensino Médio - das 7h30 às 8h30 

* 2ª série do Ensino Médio - das 9h às 10h 

* 3ª série do Ensino Médio - das 10h30 às 11h30  

 

 DATA DE INÍCIO DAS AULAS PRESENCIAIS: 08/02/2021 

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA DO CRECHE I (ANTIGO MATERNAL I) À PRÉ-ESCOLA II (ANTIGO INFANTIL III) 

TURNO MANHÃ:  7h35 ÀS 12h05 

TURNO TARDE: 13h25 ÀS 17h55 

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA DO 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

TURNO MANHÃ:  7h25 ÀS 11h55 

TURNO TARDE: 13h15 ÀS 17h45 

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II* 

TURNO MANHÃ: 7h20 ÀS 11h55 (às quartas e sextas-feiras: 12h45)  

TURNO TARDE: 13h ÀS 17h45 (às segundas, quartas e sextas-feiras: 18h30)    

*sujeito a alterações de horários. 

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA DOS 7º E 8º ANOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL II 

TURNO MANHÃ: 7h20 ÀS 11h55 (às segundas, quartas e sextas-feiras: 12h45)  

TURNO TARDE: 13h05 ÀS 17h45 (às segundas, quartas e sextas-feiras: 18h30)    

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II À 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

TURNO MANHÃ: 7h20 ÀS 12h45 

 

 



HIGIENE E SANITIZAÇÃO  

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

autoridades competentes. 

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, será realizada a higienização 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 toalhas 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 II / Creche II ao 5º ano do Ensino 

Fundamental I). Será necessário agendamento prévio para atendimentos presenciais. 

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 com qualquer 

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 

recomendado de 1,5m. 

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

 

 

 



ALIMENTAÇÃO 

O lanche será feito em sala de aula, seguindo os critérios sanitários, de forma a promover a segurança de 

todos. 

O estudante deverá trazer o lanche de casa em recipiente térmico e 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, o quadro deverá ser imediatamente 

comunicado ao Colégio e apresentado atestado médico comprobatório atualizado.  

Quando identificado qualquer sintoma no educando/professor/colaborador relacionado à gripe comum, 

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 dos protocolos de saúde, recebendo 

sempre as atualizações, de acordo com a demanda.  



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.  

Crianças a partir de dois anos devem utilizar máscara com cuidado e sob a supervisão constante dos 

professores e colaboradores. 

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.  

MATERIAL ESCOLAR / ROTINA 

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

compartilhamento.  

Brinquedos e jogos poderão ser solicitados pela professora. O seu uso deve ser individual, sem 

compartilhamento.  

Os livros de literatura infantil serão manuseados exclusivamente pela professora.  

Os materiais disponibilizados em sala de aula serão apenas de cunho pedagógico, sendo higienizados antes e 

após o seu uso. 

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.  

ÁREAS COMUNS INTERNAS 

A Biblioteca e os Laboratórios não estarão em funcionamento durante esse período. 

ENTRADA E SAÍDA  

É imprescindível que os horários de entrada e saída sejam respeitados. 



Os responsáveis dos alunos da Educação Infantil deverão levá-los à sua sala de aula, respeitando a 

sinalização do fluxo nos corredores, além do distanciamento social. 

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 e responsáveis nas áreas internas do Colégio. 

Para maior segurança do ambiente escolar, não será permitida a permanência do responsável nas 

dependências do Colégio, ficando restrita a sua presença apenas nos horários de entrada e saída. 

CAPE - COMITÊ DE APOIO PEDAGÓGICO EMERGENCIAL  

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.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

Diretrizes para a construção dos planos locais de retorno às atividades presenciais da Educação Municipal de 

Niterói – volumes 1 e 2 - Prefeitura de Niterói - 2020  / 2021 

Contribuições para o Retorno Escolar - FIOCRUZ – 2020 

Modelo de Distanciamento Responsável - Programa Retomada / Protocolo - Prefeitura de Niterói - 2020  

Nota pública sobre o retorno às aulas presenciais em Niterói - Colegiado Municipal dos Conselhos Tutelares 

de Niterói - 2020 - Protocolo ANEC de retorno às aulas presenciais – 2020 

Nota complementar – Retorno Seguro nas Escolas - Sociedade Brasileira de Pediatria - 2021 


