
 
 

RETORNO PRESENCIAL SEGURO 

GUIA DE ORIENTAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS – 6º AO 8º ANO  

 

A publicação do Decreto Estadual nº 55.856, no dia 27/04/21, altera o modelo do Distanciamento 

Controlado e coloca todas as regiões em bandeira vermelha, permitindo, portanto, o retorno às aulas presenciais 

em todos os níveis de ensino - da Educação Infantil ao Ensino Superior 

Assim, de acordo com protocolos sanitários para as atividades presenciais de ensino a serem observados 

pelas instituições da rede pública e privada, para o retorno seguro de todos, será necessário observar as regras 

de cuidados com a saúde, de distanciamento físico entre os estudantes nas salas de aula e espaços comuns. Para 

isto, a capacidade das salas será reduzida, os horários de entrada e saída deverão ser escalonados, bem como os 

horários de utilização das áreas comuns, evitando o contato entre as turmas. 

Para que a família possa decidir com segurança, quanto ao retorno, ou não, do(s) estudante(s) para as 

atividades presenciais, apresentamos as informações e orientações sobre como serão as atividades cotidianas no 

ambiente escolar. IMPORTANTE: o cumprimento das medidas de segurança e saúde é imprescindível. Destacamos 

aqui as ações que são diretamente relacionadas ao retorno deste segmento, mas o protocolo completo, Plano de 

contingência para retorno às aulas presenciais já está disponível no site do Colégio: 

https://www.redeicm.org.br/stellamaris/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/INFORMATIVO-Plano-de-

Continge%CC%82ncia-CORONA-A5-16pa%CC%81ginas-versa%CC%83o-corel-2021.pdf  

Para as famílias que optarem pelo não retorno (nas situações em que os pais ou responsáveis pelo aluno 

estejam no grupo de risco para o COVID-19), estaremos trabalhando simultaneamente com os/as alunos/as na 

modalidade presencial e os/as alunos/as na modalidade remota. 

RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS COM A SAÚDE 

● A escola tem a obrigação legal de notificar os órgãos competentes sobre os casos positivos de 

COVID-19 que ocorram com alunos, professores e funcionários. 

● Assim, antes de sair de casa, procure verificar a temperatura do estudante: 

Até 37,1ºC para crianças de 3 até 6 anos  

Até 37,5ºC para os demais. 

● O estudante não deve ir para a escola caso apresente alguns dos seguintes sintomas: febre, sintomas 

gripais, tosse, dificuldade de respirar, dor de garganta, desconforto intestinal/diarreia, alterações de 

olfato e paladar ou outros sinais de indisposição. A Escola fará um monitoramento de sintomas, através 

de uma pesquisa semanal, a ser preenchida e enviada pelos pais/responsáveis ao Colégio.  

● Se o estudante manifestar sintomas, a família será chamada, a buscá-lo imediatamente. O aluno 

aguardará a chegada da família, em sala adequada e destinada para este fim, seguindo o protocolo de 

distanciamento. IMPORTANTE: manter dados de contatos atualizados dos familiares/responsáveis 

junto ao Colégio. 

● O estudante deverá acompanhar as aulas no formato online. Para retornar às aulas presenciais, o 

estudante que apresentar qualquer um dos sintomas da Covid-19, só poderá fazê-lo mediante a 

apresentação de atestado médico, com liberação para tal. 
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O QUE TRAZER PARA A ESCOLA 

● O estudante deverá trazer consigo pelo menos três máscaras limpas em embalagem plástica 

identificada, álcool gel e outra embalagem plástica identificada para guardar máscaras usadas. 

● Trazer garrafa com água, pois os bebedouros estarão disponíveis apenas para abastecer as garrafas 

individuais. 

● Lanche, para consumo individual, não sendo permitido o compartilhamento do lanche e nem de seus 

utensílios (trazer toalha e guardanapos descartáveis). A cantina ainda permanecerá fechada. 

● Na hora do lanche, ao retirar a máscara, o aluno deverá guardá-la em embalagem plástica adequada e 

identificada, e, após, higienizar as mãos. Em seguida, deverá colocar máscara limpa, acondicionada 

em embalagem adequada e identificada. 

● Levar apenas o material escolar essencial para a aula do dia. Evitar trazer objetos desnecessários. 

● Os materiais escolares, jogos, equipamentos eletrônicos ou outros itens pessoais não deverão ser 

compartilhados.  

CHEGADA E CIRCULAÇÃO NOS ESPAÇOS DA ESCOLA 

● O uso de máscara é obrigatório, em todas as dependências do Colégio. 

● A temperatura do estudante será verificada, no portão de acesso ao colégio. Não será permitido o 

acesso de pais, responsáveis, cuidadores e visitantes no interior das dependências da escola, exceto 

nos casos de crianças no ensino infantil, em processo de adaptação, em situação de emergência ou 

recomendação médica. 

● Os alunos devem higienizar as mãos, já na chegada. O Colégio possui diversos dispensers de álcool 

gel para uso comum em todos os locais do ambiente escolar e nas salas de aula. 

● Sugere-se que cabelos longos estejam presos, as unhas curtas e que adornos nas mãos, pulsos e 

pescoço sejam evitados. 

● Observar e respeitar a sinalização, colocada nos pátios, corredores e escadas para que haja o fluxo 

seguro de pessoas, mantendo o distanciamento adequado. 

REMODELAÇÃO DAS SALAS DE AULA E REGRAS DE CONVIVÊNCIA 

● Serão fixados, nas salas de aula e em diferentes pontos do Colégio (corredores, banheiros, entradas, 

quadros e paredes das salas) as orientações para higiene de mãos, etiqueta respiratória, manutenção 

do distanciamento e atenção à presença de sintomas. 

● Todas as salas de aula possuem dispenser de álcool gel e as diferentes entradas dos prédios possuem 

tapete sanitizante e tapete secante. 

● As janelas e portas permanecerão abertas durante todo o tempo. 

● As classes das salas de aula estão sinalizadas de forma a manter o distanciamento de 1,5m, bem como 

a área na qual o professor irá transitar. 

● Os alunos devem manter as mochilas próximas a sua classe, mantendo em cima da mesa, somente os 

materiais necessários. 

● O recreio será realizado nos espaços já determinados pelo Colégio para cada segmento, com 

orientações e monitoramento do Setor de Disciplina, para o cumprimento do distanciamento. 

● A cantina permanecerá fechada, reduzindo o risco de aglomeração, bem como a circulação de pessoas 

nas dependências do Colégio. 

 



 
 
DATAS DE RETORNO PRESENCIAL, HORÁRIOS DE CHEGADA E SAÍDA E DAS AULAS 

● As aulas no formato presencial serão retomadas de forma gradual, obedecendo a escala de dias do 

quadro abaixo: 

DATA DO RETORNO 
PRESENCIAL 

TURMAS - MANHÃ TURMAS - TARDE 

03 de maio Ensino Fundamental – Anos Iniciais - 1º e 2º 
ano 

Educação Infantil – Ensino Fundamental - 
Anos Iniciais - 1º e 2º ano  

11 de maio Ensino Fundamental – Anos Iniciais (3º ao 5º 
ano) 

 

12 de maio Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 8º 
ano) 

Ensino Fundamental – Anos Finais (6º e 
7º ano) 

24 de maio 9º ano - Ensino Fundamental e Ensino Médio  

 
● O Horário de chegada e de saída de cada série obedecerá a escala de horários conforme o quadro 

abaixo: 

TURMA ENTRADA - MANHÃ SAÍDA - MANHÃ ENTRADA -  TARDE SAÍDA - TARDE 

6º ano 7h25  11h50 13h20 17h45 

7º ano 7h25  11h50 13h20 17h45 

8º ano 7h25 11h50   

 

● O início da transmissão das aulas online, para quem está em casa, será feita em torno de 10 (dez) 

minutos após o início do período presencial (conforme descrição nos quadros abaixo), para que 

os professores tenham tempo de se deslocar entre as salas de aula e se conectar. Os estudantes que 

estão na modalidade on-line devem aguardar o professor se conectar para entrar no link (Meet) de aula 

do componente.  

HORÁRIO MANHÃ* SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

7:35 - início do período presencial 
7:40 - início da transmissão online 
8:20 - finalização do período e da 
transmissão online 

1º período 1º período 1º período 1º período 1º período 

8:20 - início do período presencial 
8:30 - início da transmissão online 
9:10 - finalização do período e da 
transmissão online 

2º período 2º período 2º período 2º período 2º período 

9:10 - início do período presencial 
9:20 - início da transmissão online 
10:00 - finalização do período e da 
transmissão online 

3º período 3º período 3º período 3º período 3º período 

10:00 - 10:20 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

10:20 - início do período presencial 
10:30 - início da transmissão online 
11:10 - finalização do período e da 
transmissão online 

4º período 4º período 4º período 4º período 4º período 

11:10 - início do período presencial 
11:20 - início da transmissão online 
11:45 - finalização da transmissão 
online 
11: 50 - finalização do período 
presencial 

5º período 5º período 5º período 5º período 5º período 

 

 

 



 
 

HORÁRIO TARDE* SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

13:20 - início do período presencial 
13:30 - início da transmissão online 
14:10 - finalização do período e da 
transmissão online 

1º período 1º período 1º período 1º período 1º período 

14:10 - início do período presencial 
14:20 - início da transmissão online 
15:00 - finalização do período e da 
transmissão online 

2º período 2º período 2º período 2º período 2º período 

15:00 - início do período presencial 
15:10 - início da transmissão online 
15:50 - finalização do período e da 
transmissão online 

3º período 3º período 3º período 3º período 3º período 

15:50 - 16:05 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

16:05 - início do período presencial 
16:15 - início da transmissão online 
16:55 - finalização do período e da 
transmissão online 

4º período 4º período 4º período 4º período 4º período 

16:55 - início do período presencial 
17:05 - início da transmissão online 
17:40 - finalização da transmissão 
online 
17: 45 - finalização do período 
presencial 

5º período 5º período 5º período 5º período 5º período 

 

IMPORTANTE: 

● O aluno deve chegar na escola no horário estipulado para sua turma e se dirigir diretamente para a sala 

de aula. 

● Irmãos que chegam juntos, mas têm o início da aula em horários diferentes, também devem se dirigir 

diretamente para sua sala de aula. 

● A entrada e saída dos alunos do 6º ao 8º ano, deve acontecer pelo Portão Principal (número 1, acesso 

pela rua da frente do Colégio), ou pelo Portão do Prédio da Educação Infantil para quem vier de carro. 

Para os alunos que chegam de Van Escolar, a entrada será pelo Portão do Prédio da Educação Infantil 

(rua lateral do Colégio). 

● As aulas on-line e presenciais seguirão conforme a grade de horários da turma, respeitando os períodos 

diários. Os estudantes que estiverem em casa, devem esclarecer dúvidas sobre o conteúdo e atividades 

nesses períodos. 

● As aulas serão ministradas presencialmente pelos professores e serão transmitidas para os alunos 

através do Classroom da turma (Meet de aula de cada componente). A cada início de transmissão, os 

professores irão sinalizar a dinâmica da aula. 

● O início da transmissão das aulas on-line pode ter alguns minutos de atraso, em virtude da conexão e 

da troca da sala de aula pelos professores, os quais estarão presencialmente no Colégio. 

● Na troca de períodos, os estudantes que estiverem no presencial devem permanecer na sala de aula, 

em suas classes, aguardando pelos professores.  

ACOLHIDA AOS ALUNOS  

Estaremos atentos ao bem-estar emocional do estudante que permanecerá nas atividades remotas e do 

estudante que retorna, depois de muito tempo longe do ambiente escolar, encontrando o espaço remodelado, com 

as limitações impostas pelos protocolos de segurança e sem encontrar todos os seus colegas, pois há menos alunos 

em cada turma presencial. O Serviço de Orientação Educacional (SOE) dará continuidade nas ações de acolhida e 

acompanhamento de cada aluno, disponibilizando horários e canais para atendimento, presencial e on-line. A 

família também pode contar com o SOE sempre que desejar solicitar apoio, orientações ou esclarecer dúvidas.  



 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

● Precisamos seguir, rigorosamente, as orientações Plano de contingência para retorno às aulas 

presenciais, material completo que está disponível no site da Escola. 

● Em caso de presença de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, na sala de aula ou na turma, 

a Escola comunicará todos os pais/responsáveis. 

● Os pais/responsáveis deverão comunicar a Escola em relação à presença de sintomas nas crianças, 

identificados no domicílio. 

● O aluno com sintomas ou testagem positiva, não poderá retornar ao modo presencial, sem que a 

família solicite e aguarde a autorização do Colégio, para o cumprimento do tempo estipulado de 10 

dias de afastamento ou a testagem negativa do teste.  

● Dependendo do número de alunos, de uma mesma turma que retornam (que seja superior ao permitido 

pelos protocolos), será necessário dividi-los em dois grupos que frequentam as aulas presenciais em 

semanas alternadas.  

● Os alunos que estiverem no modo presencial, deverão frequentar diariamente as aulas 

presencialmente, não podendo alterar os dias entre presencial e online. 

● Quando não estiver no modo presencial, o aluno terá aulas pela plataforma digital (Classroom). 

● Os atendimentos aos pais/responsáveis serão realizados somente no formato on-line, conforme 

agendamento realizado via contato com a Recepção do Colégio. 

● Os pais/responsáveis devem manter, OBRIGATORIAMENTE, seus dados para contato atualizados no 

cadastro do Colégio. 

● A dinâmica da retomada das aulas presenciais estará condicionada e poderá sofrer alterações em 

atendimento às orientações estabelecidas pelos Decretos Municipais e pelo Protocolo Estadual de 

Bandeiras, referente aos protocolos sanitários permitidos para as atividades presenciais de ensino.  

 

Entendemos que com diálogo, transparência e trabalho em parceria conseguiremos tornar a 

retomada presencial o mais tranquila e segura possível, reavaliando processos e 

estabelecendo novas estratégias de ação, quando necessário! 

 

 

Havendo qualquer dúvida, entre em contato conosco, pelos nossos canais de comunicação: 

Recepção: (recepcao@colegiostellamaris.com.br) 

SOE – 6º ao 8º ano: (gertrudes@colegiostellamaris.com.br) 

Coordenação Pedagógica: (simone@colegiostellamaris.com.br) 

Suporte Técnico: (veronica@colegiostellamaris.com.br); (alberto@colegiostellamaris.com.br) 

Protocolo de Saúde (COE local): (rosenilda@colegiostellamaris.com.br); 
(simone@colegiostellamaris.com.br) 

Direção e Assessoria da Direção: (diretora@colegiostellamris.com.br e 
ecler@colegiostellamaris.com.br) 

Recepção: (51) 3485-1390 ou (51) 99725-4875 (WhatsApp) 

 

EQUIPE DIRETIVA 
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