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A Reunião de Responsáveis e os atendimentos individuais serão
feitos de maneira remota e/ ou presenciais, de acordo com a
avaliação do comitê.

Direcionamento dos eventos da Escola para o formato presencial ou
remoto, após avaliação do Comitê de Contingência.

As salas receberão a marcação no piso para respeitar o
distanciamento social de 1 metro, e após essa marcação, deverá ser
mapeada a capacidade máxima de cada sala.

Caso alguma turma tenha um número de estudantes maior do que a
capacidade máxima da sala, respeitando o distanciamento de 1
metro, deverá ser analisada a viabilidade de alocar essa turma em
outra sala de aula.

 Caso a alocação em outra sala não seja possível, deverá ser feito o
rodízio de alunos para o retorno presencial.

As salas serão arejadas e não será possível a utilização dos aparelhos
de ar condicionado;

 3.3 Medidas de cuidado pessoal e distanciamento social

3.5 Medidas de readequação dos espaços e circulação

 

 

 

 



Recreios e lanches: 

As salas ambientes serão utilizadas conforme critérios adotados
nas demais sala de aula.

Se algum aluno que estiver frequentando aulas presenciais e
tendo contato com a turma testar positivo para Covid-19 ou
apresentar sintomas que se enquadre como caso suspeito da
Covid-19, todos os alunos da turma à qual pertence deverão ficar
em isolamento por 14 dias a partir do primeiro dia de sintomas,
não frequentar a escola e terem suas aulas presenciais
transferidas para o sistema remoto.

Se algum aluno tiver contato domiciliar com alguém que esteja
com sintomas ou caso suspeito da Covid-19, o aluno deverá ficar
em isolamento por 14 dias, não frequentar a escola e ter suas
aulas presenciais transferidas para o sistema remoto.

Se um professor testar positivo para Covid-19, ou apresentar
sintomas ou caso suspeito da Covid-19, deverá ficar em
isolamento por 14 dias a partir do primeiro dia de sintomas e sua
turma deverá ter as aulas presenciais transferidas para o sistema
remoto.

OBSERVAÇÕES: 

     Educação Infantil ao Ensino Médio: Realizarão seus recreios em
diferentes pátios, ao ar livre, em horários diversificados.

3.6 Medidas de manejo de casos suspeitos e confirmados


