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De portas abertas para você e fechadas para a Covid-19. 
 

 
PREZADOS PAIS e/ou RESPONSÁVEIS e ALUNOS, 
 
A porta é um dos elementos mais antigos e fundamentais da estrutura espacial. Ela assume funções de barreira mecânica, térmica, 
visual e acústica. Assegura funções topológicas de junção ou disjunção entre os espaços para diferenciá-los ou fundi-los. 
 
É possível definir a porta como um sistema com topologia variável: uma abertura e um fechamento. A particularidade que 
sobressai da análise das relações do indivíduo com esta reunião topológica é a escolha que ela lhe propõe.  
 
A porta oferece ao homem possibilidade binária de escolha, e, por analogia, passagem entre duas situações.  
 
Tão atual, não acham? 
 
De repente, a transformação aconteceu. Fora do planejado, distante do imaginado. Sua casa e o NUCEC se fundiram, se 
transformando em uma coisa só. A casa virou sala de aula, professor virou hóspede e, essa porta, aberta continuamente, permitiu 
a manutenção das aulas, do processo ensino-aprendizagem. 
 
Foi cada desafio, cada oblação, cada troca, aprendizado, criatividade, empatia, cada expressão de amor ao próximo, de crença na 
educação, cada situação de superação e conquista que ensinou, a cada um de nós, que uma porta que se fecha aqui é a 
oportunidade de descerramento ali. 
 
Agora, um novo processo se inicia, uma nova porta se abre. Se em 18 de Março de 2020 tivemos que virar a chave e começarmos 
um novo e desafiador ciclo de aulas online, em 27 de Setembro de 2021, com muito desejo, esperança e ânimo para a retomada 
de nossas aulas, estabeleceremos um novo cenário que preencherá possíveis lacunas e atenderá às novas demandas. 
 
Juntos sempre seremos mais fortes! Por isso que, neste momento de retomada às aulas presenciais (escalonadas e híbridas), 
vamos nos unir com ainda mais amor e seguir em frente, com a certeza que faremos um ótimo trabalho juntos e que muitas novas 
portas serão abertas adiante.  
 
Pensamos em todos os detalhes para a retomada ser segura e montamos esse GUIA DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS, onde 
abordaremos todos os PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA necessários para que nossos alunos possam permanecer no colégio 
com segurança. 
 

“A chave da felicidade é deixar a porta aberta, para que os sonhos virem realidades.” (Lio Ribeiro)  
 
 

Equipe NUCEC. 
 

(Carta inspirada em nosso Projeto Institucional para 2021 tem como símbolo a PORTA ABERTA e as palavras que norteiam este projeto são: 
CRESCIMENTO e EVOLUÇÃO.) 
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PROTOCOLO GERAL DE BIOSSEGURANÇA 
 

 

Aglomerações evitadas 
A estrutura física do NUCEC foi adaptada:  
- Salas com 50% dos alunos presenciais, demarcação de distanciamento e equipadas para transmissão 
síncrona das aulas (aulas simultâneas para os alunos que estão presencialmente no colégio e para os 
alunos que estão remoto). 
- Pulverização das salas (entre os turnos de aula) com Quaternário de Amônio. 

 
 
 

 

Filas com distanciamento social 
Organização de filas com marcação no chão para a garantia do distanciamento mínimo de 1 metro. 

 
 
 

 

Medição de temperatura 
Temperatura aferida de todos que acessarem o colégio. 

 
 
 

 

Acesso via apresentação do cartão da semana 
Os Grupos de alunos serão identificados por cores diferentes com um cartão de identificação para que 
haja mais agilidade no reconhecimento dos alunos participantes presencialmente naquela semana.  
Só acessarão às dependências do colégio os alunos da escala correspondente à semana. 

 
 
 

 

Álcool 70% e tapete sanitizante em todas as entradas 
Disponibilidade para a higienização. 
- Álcool gel em todas as dependências da escola, tapete sanitizante nas entradas, banheiros adaptados 
com torneiras de click, dispensers de sabonetes líquidos e secadores de mão. 

 
 
 

 

Horários alternados 
Fluxo com escalas de dias e horários alternados para a entrada e saída dos estudantes, respeitando a 
permanência máxima de 5 horas e 20 minutos no Colégio. 

 
 
 

 

Uso obrigatório de máscara 
O uso de máscara é obrigatório a todos para acesso e permanência no colégio. 

 
 
 



Protocolo de Biossegurança 
Ensino híbrido e síncrono (Presencial e Online) devido à pandemia de COVID-19 

 
Público: Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental  
Período: Setembro a Dezembro de 2021.  

 

PROTOCOLO DE ACESSO E PERMANÊNCIA AO COLÉGIO 
 

1) O responsável pelo aluno deverá assinar termo de responsabilidade, conforme orientação da Prefeitura Municipal 
de Caeté, antes do retorno às atividades presenciais, que deverá contemplar o respeito às medidas de prevenção à 
Covid-19 dentro e fora de casa. 
 
2) Somente pessoas sem sintomas ou sem contato – domiciliar e/ou prolongado – com infectados nos últimos 14 dias 
poderão retornar às atividades presenciais. 
 
3) Medição de temperatura, em casa e antes de sair, tanto de estudantes quanto de colaboradores, e informação ao 
NUCEC da ocorrência de sintomas. 
 
4) Usar máscara no trajeto de deslocamento de casa para a escola.  
 
5) Para os alunos que fazem esse deslocamento de van: Os protocolos de higienização e distanciamento são de 
responsabilidade do transportador e devem ser fiscalizados pela família. 

 
 
5) Rigoroso cumprimento da escala para entrada e saída de estudantes, professores e funcionários, como prevenção 
de aglomerações e redução das possibilidades de aproximação física.  
 
Os pais devem deixar as crianças no portão da escola e buscá-las ao final da aula da mesma forma. Caso tenham 
necessidade de entrar para secretaria ou tesouraria, aguardar um outro momento para isso, que não seja o horário 
da entrada e saída dos alunos. 
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6) Suspensão temporária do atendimento presencial às famílias, mantendo-se a dinâmica de atendimento remoto. 
Recomenda-se priorizar o uso de canais virtuais para contato com as famílias.  
 
IMPORTANTE!!! Família e alunos devem fazer uso diário do aplicativo Layers para receber informações do colégio. 
 
As reuniões presenciais têm caráter excepcional e obedecem aos protocolos de distanciamento, como o uso de 
máscaras e higienização. 
 
 7) Suspensão temporária de serviços de lanchonete. Cada aluno deve trazer seu lanche.   Pedimos para enviar as 
frutas descascadas e picadas para que não seja necessário o manuseio de outra pessoa. Assim como algum talher 
(enrolar em guardanapo de papel), caso seja necessário ao aluno e um guardanapo plástico (tipo jogo americano) para 
forrar a sua carteira durante o lanche. O lanche será dentro da sala de aula e cada aluno em sua carteira. 

8) Nas aulas de Educação  Física  PRESENCIAIS,  deve-se usar  da estratégia de esportes e objetos individuais, evitando-
se o manuseio de objetos comuns e o contato, e mantendo o distanciamento adequado de 1,5 m entre as pessoas. 
Serão vedadas atividades desportivas de contato e compartilhamento de objetos. 
 
Para os alunos que não retornarem ao presencial serão ofertadas atividades no Classroom. 
 
9) Garantia do atendimento remoto e síncrono aos que optarem por não regressar e formalizar termo de 
responsabilidade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=education.layers.superapp&hl=pt_BR&gl=US
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MONITORAMENTO DE POSSÍVEIS INFECÇÕES 
 
1) Em caso de apresentação de sintomas, o estudante ou colaborador não poderá acessar o ambiente escolar antes 
de liberação médica, bem como seu grupo de atividade presencial será afastado segundo o mesmo critério. 
 
2) Comunicação imediata:  
- do colégio à família, na ocorrência de sintomas em alunos;  
- da família do aluno ao colégio, nos casos de afastamento por sintomas e casos suspeitos ou confirmados;  
- do colaborador a seu gestor direto, na ocorrência de qualquer sintoma considerado como suspeita de Covid-19. 
 
3) Criação de um espaço apropriado à acolhida e monitoramento dos casos de colaboradores e estudantes que 
apresentarem sintomas suspeitos de Covid-19 após sua chegada ao colégio e enquanto aguardam encaminhamento. 
Deve se isolar imediatamente qualquer estudante ou colaborador que apresente sintomas de Covid-19 na escola, até 
que possa voltar para casa ou buscar orientação médica. 
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SURTOS NO AMBIENTE ESCOLAR 
 

Havendo diagnóstico confirmado de Covid-19 deve migrar para o ensino remoto: 
 
Um ou mais casos suspeitos ou confirmados na mesma sala:  
- suspensão das atividades presenciais de todos os estudantes da turma, por 14 dias (2 semanas), e monitoramento 
de contatos próximos por esse mesmo período.  
 
Um ou mais casos suspeitos ou confirmados em salas diferentes do mesmo turno:  
- suspensão do turno das atividades presenciais, por 14 dias (2 semanas), e monitoramento, evitando-se contatos 
próximos por esse mesmo período.  
 
Um ou mais casos suspeitos ou confirmados em salas diferentes e que tenham contato com turnos diferentes:  
- suspensão das atividades presenciais de toda a escola, por 14 dias (2 semanas), e monitoramento, evitando-se 
contatos próximos por esse mesmo período.  
 
No caso de necessidade de suspensão de mais de um turno, toda a escola deverá migrar para ensino online 
temporariamente. 
 
Quando, em uma mesma sala, ou em um mesmo ambiente compartilhado, houver 3 ou mais casos confirmados 
concomitantemente, será caracterizada situação de surto, devendo-se notificar a autoridade de saúde local, 
imediatamente, num período máximo de 24 horas. Observada a ocorrência de novos casos em outros profissionais ou 
alunos (detecção de surtos – 3 casos relacionados entre si), deve-se comunicar à Vigilância Epidemiológica do 
Município. 
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PROTOCOLO QUANTO AO MATERIAL DE USO INDIVIDUAL DO ALUNO 
- Fazer uso de uniforme escolar completo e tênis. Orientação de que não se repita o uniforme sem lavá-lo a cada uso 
(Protocolos Prefeitura Municipal de Caeté). 
- Uso de garrafinhas ou copos individuais (com nome do aluno), não compartilhados, para hidratação oral; 
- Uso de álcool em gel pelo aluno para higienização e desinfecção dos espaços comuns após seu uso e antes de ser 
usado por outro grupamento; 
- Portar material completo; 
- Não deverão ser compartilhados materiais escolares, objetos de uso pessoal e alimentos entre os alunos; 
- Fazer uso de máscara seguindo os protocolos abaixo: 
 

 

USO DA MÁSCARA 
Proteção? Tá na cara! 
O uso de máscara é obrigatório a todos para acesso e permanência no Colégio. 
 
Máscaras extras: As famílias devem providenciar máscaras extras, acondicionadas 
em saco plástico com nome, para que o aluno possa substitui-las durante o 
período em que ele permanecer no colégio.  
 
Troca de máscaras: É importante que o estudante venha de máscara para o 
colégio e troque-a a cada 2 (duas) horas ou sempre que ela estiver úmida.  
 

CUIDADOS COM A MÁSCARA 
• Ao retirar a máscara para se alimentar ou para fazer a higiene bucal, coloque-a em um saco para descarte ou uso posterior, no 
caso de reutilizável.  
• Higienize a máscara diariamente com água e sabão. Após secagem, passe-a com ferro quente.  
• As máscaras descartáveis deverão ser eliminadas em um saco fechado, no lixo. 
 
IMPORTANTE! Os cuidados acima NÃO substituem o distanciamento social, a etiqueta respiratória e, principalmente, as medidas 
de higiene na lavagem das mãos.  
 
Com bons hábitos, você cuida de si mesmo e dos outros. 
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COTIDIANO – AULAS SÍNCRONAS (PRESENCIAL E ONLINE) e ASSÍNCRONAS (AULAS GRAVADAS) 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 
 

1) Os alunos da Educação Infantil necessitam de uma adaptação ao ambiente escolar e neste momento, o 
acolhimento é fundamental para que se sintam seguros e para que se acostumem aos poucos a este retorno, 
visto que para algumas crianças, esta é a primeira experiência delas na escola, este cuidado é fundamental. 

 
2) De acordo com o número de alunos das turmas, não há necessidade de fazer uma divisão. Porém será 

respeitado o desejo dos pais, que optaram para que seus filhos participem das aulas online e assíncronas (aulas 
gravadas). 
 

3) O trabalho na Educação Infantil seguirá da seguinte forma:  
 

• Presencial: aulas 3 vezes por semana: segunda, terça e quarta-feira das 13h20 às 17h. Atividades revisionais 

do livro, lúdicas, recreativas (profas. Regentes) e de psicomotricidade (profa. Nájela).  

  

• Online: aulas 2 vezes por semana: quinta e sexta-feira das 14h às 14h30. Trabalho com livro didático e/ou 

atividades complementares.  

  

• Aulas gravadas:  videoaulas postadas no grupo de pais dando sequência ao trabalho com o livro didático, 

atividades complementares, Inglês (profa. Laura) e Psicomotricidade (profa. Nájela).  

 
4) Material para uso individual do aluno: 

Entregar este material na secretaria da escola, até dia 24/09 (sexta-feira) às 16 horas. 

  1 caixa plástica com tampa tamanho 25 x 35 cm (aproximadamente), com todo material devidamente 

identificado com o nome do aluno. 

   1 caixa de massinha de modelar Acrilex Soft, 

   1 tesoura pequena sem ponta,  

   1 caixa de lápis de cor 12 cores,  

  20 unidades de palito de picolé, 

  1 cola branca,  

  1 estojo de hidrocor ponta grossa 12 cores,  

  1 caixa de giz de cera,  

  1 estojo de tinta guache 6 cores,  

  1 pincel e 1 avental plástico.  
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Este material foi solicitado na lista de material no início do ano e ficará na escola para uso individual do 

aluno.  

A necessidade desta caixa ser plástica, vai facilitar a higienização da mesma diariamente.  

É importante que o aluno tenha um estojo em casa com lápis preto no. 2, borracha e lápis de cor para 

realizar as atividades em casa. 
 

 

COTIDIANO – AULAS SÍNCRONAS (PRESENCIAL E ONLINE) 
ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL 
 

  

 
 
 

DIVISÃO DAS TURMAS EM GRUPOS – REVEZAMENTO PRESENCIAL 
 
 

As turmas foram adequadas de forma a conter o número de alunos adequado à ocupação de cada sala segundo as 
recomendações vigentes. 
 
Os Anos iniciais foram divididos em dois grupos (1 e 2), considerando o número total de alunos no somatório delas. 
Esses grupos foram divididos em dois subgrupos (A – representado pela cor verde e B – representado pela cor 
vermelha) e frequentarão presencialmente às aulas em semanas alternadas. 
 
 
  TURNO VESPERTINO– Para as aulas que acontecem à TARDE, os alunos serão divididos em dois grupos: 

Grupo Turmas Nº total de alunos 50% dos alunos 

Grupo 1 1º Ano EF e 2º Ano EF  26 + 26 = 52 alunos 
Grupo 1 A – 26 alunos (aproximado) 

Grupo 1 B – 26 alunos (aproximado) 

Grupo 2 
3º Ano EF, 4º Ano EF, e 
 5º  Ano EF    

16 + 20 + 27 = 63 alunos 
Grupo 2 A – 31 alunos (aproximado) 

Grupo 2 B – 32 alunos (aproximado) 
 
 
 

REVEZAMENTO DOS GRUPOS NO TURNO DA TARDE 
 

Para as aulas da TARDE, atendendo as normas de segurança sanitária, foram chamados de “Grupo Presencial” o 
correspondente de estudantes cujas famílias assinaram os Termo de Responsabilidade de retorno às aulas presenciais 
em contexto de pandemia de COVID-19, sendo assim distribuídos: 
 

- Por Grupo 1 A, considerar os alunos da primeira metade das turmas dos 1º Ano EF e 2º Ano EF, seguindo ordem de chamada, 
de acordo com o número total de alunos nas aulas presenciais. 
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- Por Grupo 2 A, considerar os alunos da primeira metade das turmas dos 3º Ano EF, 4º Ano EF e 5º Ano EF, seguindo ordem de 
chamada, de acordo com o número total de alunos nas aulas presenciais. 
 

- Por Grupo 1 B, considerar os alunos da segunda metade das turmas dos 1º Ano EF e 2º Ano EF, seguindo ordem de chamada, 
de acordo com o número total de alunos nas aulas presenciais. 
 

- Por Grupo 2 B, considerar os alunos da segunda metade das turmas dos 3º Ano EF, 4º Ano EF e 5º. Ano EF, seguindo ordem de 
chamada, de acordo com o número total de alunos nas aulas presenciais. 
 

OBSERVAÇÃO: Irmãos de um mesmo turno serão alocados no mesmo revezamento de grupo. 
 
 

Semana Correspondente* Grupo Presencial 

27/09 a 01/10 Grupo 1 A e Grupo 2 A 

04/10 a 08/10 Grupo 1 B e Grupo 2 B 

18/10 a 22/10 Grupo 1 A e Grupo 2 A 

25/10 a 29/10 Grupo 1 B e Grupo 2 B 

01/11 a 05/11 Grupo 1 A e Grupo 2 A 

08/11 a 12/11 Grupo 1 B e Grupo 2 B 

15/11 a 19/11 Grupo 1 A e Grupo 2 A 

22/11 a 26/11 Grupo 1 B e Grupo 2 B 

29/11 a 03/12 Grupo 1 A e Grupo 2 A 

06/12 a 10/12 Grupo 1 B e Grupo 2 B 

13/12 a 17/12 Grupo 1 A e Grupo 2 A 

*Semana corrida sem consideração de feriados e recessos escolares. Sábados Letivos continuando online. 
 
 

ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS 
 

TARDE – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Síncrono e Assíncrono HORA 

Entrada 
alunos 

1º PERÍODO 13h20 às  
13h30 (dez minutos) 2º PERÍODO 

Início das 
aulas 

(síncrono, 
assíncrono e 
presencial) 

 

13h30   IMPRETERIVELMENTE 

Saída dos 
alunos 

16h50 às 17h 

 
 

 

TARDE – Anos Iniciais 

Síncrono (presencial e online) HORA 

Entrada 
alunos 

Grupo 1 12h50 às 13h (dez minutos) 

Grupo 2 13h às 13h10 (dez minutos) 

Início das 
aulas 

(síncrono, 
online e 

presencial) 

 

13h10   IMPRETERIVELMENTE 

Saída dos 
alunos 

17h às 17h10 



Protocolo de Biossegurança 
Ensino híbrido e síncrono (Presencial e Online) devido à pandemia de COVID-19 

 
Público: Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental  
Período: Setembro a Dezembro de 2021.  

 

  
 

COTIDIANO 
 
 

PROTOCOLO DOS ALUNOS 
 

NO PORTÃO DA ESCOLA:  
- Seguir rigorosamente a semana de seu grupo, respeitando o limite máximo de alunos em sala, mantendo os 
protocolos e evitando aglomeração; 
- Uso obrigatório do uniforme completo e tênis, podendo ser o uniforme antigo (camisa branca do NUCEC) ou o novo 
(camisa azul do NUCEC); 
- Manter-se em fila com distanciamento (respeitando a marcação) e máscara para entrar no portão; 
- Passar pela medição de temperatura; 
- Passar pela higienização das mãos com álcool em gel; 
- Passar pela higienização dos pés no tapete sanitizante; 
- Seguir diretamente para sua sala.  
 

AO CHEGAR EM SALA: 
- Higienizar com álcool em gel a carteira e a cadeira antes de usá-las; 
- Manter-se sentado no seu local, conforme MAPA DE SALA. Está terminantemente proibido circular na sala. 
- Em caso de sede, fazer uso de sua garrafinha de água; 
- Não compartilhar objetos (livros, cadernos, papéis, canetas, etc.); 
- Não fazer uso de telefone celular em sala; 
- Uso obrigatório de máscara em todos os horários; 
 
PROTOCOLO PARA TODAS AS AULAS: 
- Uso obrigatório de máscara em todos os horários; 
- Higienização com álcool em gel da carteira e a cadeira antes de usá-las; 
- Manter-se sentado no seu local (Proibido circular na sala); 
- Em caso de sede fazer uso de garrafinha de água; 
- Não compartilhar objetos (livros, cadernos, canetas, lápis, etc.); 
- Não fazer uso de telefone celular em sala; 
- Manter-se o mais silencioso possível para garantir que os alunos em aula online tenham a mesma qualidade daqueles 
que estão aqui presencialmente;  
- Para uso de banheiro: solicitar autorização do professor. Será autorizado um aluno por vez. 
- No intervalo da aula com especialista, permanecer em seu lugar, aguardando o professor do próximo horário; 
 
INTERVALO 
- Haverá rodízio entre as turmas para que um grupamento de alunos possa circular em áreas externas à sala de aula, 
sem contato com outro grupamento de alunos. Momento para que reabasteçam a garrafinha de água, frequentem o 
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sanitário e lavem as mãos. As saídas devem ser organizadas entre alunos de uma mesma turma, evitando contato com 
alunos de outra turma. 
 
RETORNO PARA SALA  
- Ao retornar para sala, todos os protocolos de higienização do local de uso do aluno devem ser adotados (cada aluno 
higienizará sua carteira e cadeira com álcool em gel). 
 
RECREIO - LANCHE EM SALA DE AULA  
- Permanecer em seu lugar e lanchar em sua carteira. 
- PROIBIDO sair da sala nesse momento para que seja possível a manutenção do distanciamento com os alunos que 
estão no rodízio de pátio. 
 
AO TÉRMINO DA AULA 
Saída gradual dos alunos com espaçamento de tempo, conforme orientação de um funcionário da escola, visando 
garantia de distanciamento social e demais medidas de segurança sanitária. 
 

 

 LINKS  
Para as aulas remotas será adotado o critério de LINK único de sala para acesso online das aulas do dia: 
 
 

     
 
  

https://forms.gle/AAWwuaJCPXy1dowGA 

https://forms.gle/AAWwuaJCPXy1dowGA
https://forms.gle/AAWwuaJCPXy1dowGA

