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“Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento de-

baixo dos céus.” (Ecl. 3.1)  

 

Neste momento histórico, compreendemos que nossa existência é 

frágil e, ao mesmo tempo, muito preciosa diante de Deus, exigindo 

de nós o cuidado para que haja o florescimento. Na luta para pre-

servar a vida, somos convidados a refletir questões que nos interpe-

lam: Que valor tem a vida? Que ciência e sabedoria poderiam pre-

servá-la, a não ser a própria pessoa humana, neste tempo de pan-

demia da Covid-19? 

 

Nossa Escola, que antes era palco de encontro de alunos, professores 

e outros profissionais, de repente ficou deserta. Os ambientes edu-

cativos ficaram vazios, os portões foram fechados. Mas nós acredi-

tamos que não nos cabe apenas viver a história, temos a responsabi-

lidade de transformá-la. É por isso que nos reinventamos. Porque é 

nosso dever proporcionar oportunidades educativas aos nossos alu-

nos, onde quer que eles estejam. Durante esse tempo de isolamento 

social, temos nos empenhado arduamente para assegurar que nossa 

presença educativa chegue a todos. Utilizamos nossa experiência 

para criar novas maneiras de nos conectar. Revisitamos a didática, 

reunimos o corpo docente e buscamos tecnologia e inovação para 

podermos estar perto de cada estudante, ao menos na modalidade 

de aulas remotas. O reconhecimento que temos recebido nos dá um 

aval no caminho que estamos trilhando. Quando tudo isso passar, 

não voltaremos ao que éramos. Estaremos diferentes, melhores, mu-

nidos de ferramentas inovadoras para ampliar o conhecimento. Te-

remos a vivência de quem superou as adversidades, mantendo a co-

nexão essencial para a educação. Estaremos lado a lado novamente, 

mas com a convicção de que em momento algum ficamos sozinhos. 

 

Dentro de nós, já vislumbramos um cenário de esperança que nos con-

voca a repensar a volta às atividades presenciais em nossa Escola.  



5 

 

Junto com as outras escolas da Inspetoria Nossa Senhora Aparecida do 

sul do país, estamos nos organizando para que nossos alunos sejam 

recebidos em um espaço acolhedor e segundo os protocolos de segu-

rança e da biossegurança. E, com a possibilidade de aulas e atividades 

presenciais, estamos revendo a organização curricular para adaptá-la 

às necessidades das turmas, dos anos de escolaridade, de cada aluno, 

para acolhê-lo no seu estágio de aprendizagem e sempre de acordo 

com as normativas dos órgãos competentes. 

 

Apoiados na visão atemporal de Dom Bosco e Madre Mazzarello, 

como parte de um ecossistema comunicativo, sabemos que cada um 

de nós é responsável por um fluxo transparente de comunicação, 

regido por ações éticas, que promovam a transformação do clima 

comunitário e influenciem positivamente o comportamento das pes-

soas envolvidas no processo educativo. 

 

Sendo assim, apresentamos esta Cartilha, compondo os PROTOCO-

LOS EMERGENCIAIS, com as MEDIDAS PREVENTIVAS assumidas em 

nossa Escola, com muita responsabilidade e amor, continuando a for-

talecer o CUIDADO DA VIDA, NOSSO DOM MAIOR.  

 

Rodrigo Aparecido Bertacini                      Maria Ana Vegini 

          Diretor                                       Diretora Institucional                                            

Colégio Auxiliadora 

Campos Novos, Janeiro de 2021 
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Esta cartilha engloba protocolos assumidos pela Escola em diferentes 
níveis. Urge aplicar um plano organizacional emergencial, que ga-

ranta a integridade física, mental, psicológica e social de todos os 

educadores, colaboradores, estudantes e familiares. Será fundamen-
tal um processo contínuo de contextualização e adaptação para res-

ponder às condições locais e atender às demandas de aprendizagem, 

de saúde e de segurança da comunidade educativa. 
 

A princípio, apresentamos os “Cuidados Preliminares” das equipes 
gestoras de nossa Escola, em definir e articular todas as mudanças 

no cenário deste novo tempo. Em seguida, são apresentadas as ações 

comunicativas inspetoriais em prol da preventividade. 
 

Coerentes com nossa proposta educativa, assumimos o retorno às ati-

vidades presenciais, com acompanhamento salesiano, bem como se 
desenvolveu o ensino remoto. Adotamos protocolos socioemocionais 

cuidadosos apontados pela Orientação Educacional e evidenciamos a 

Ação Pastoral de apoio a toda comunidade educativa.  
 

A seção “Protocolos Sanitários” prevê o acesso ao ambiente escolar 

de forma segura e responsável. Optamos por dividir esta parte do do-
cumento em três etapas para nortear, estrategicamente, nossos cui-

dados necessários em novos tempos, a saber: protocolos de segurança 

desde a saída de casa até chegar à escola; protocolos de triagem na 
entrada e protocolos na permanência no espaço escolar.  

 

Em “Protocolos Pedagógicos”, há a apresentação das diretrizes que 
estão sendo articuladas em consonância com os órgãos competentes 

nos diversos âmbitos do processo edu-

cativo, atentando-se a cada detalhe 
que permeará a reconfiguração e con-

solidação da proposta pedagógica de 

nossa Escola.   
 

Enfim, acolhemos o tempo de Deus, 

que é o tempo certo para assumirmos, 
juntos, a vida escolar de cada aluno no 

horizonte que se descortina. 
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3.1.  Protocolos da Equipe Gestora e Administrativa 
 

O retorno às atividades presenciais está sendo planejado com o 

apoio das equipes inspetoriais, pelo nosso comitê interno, de forma 

muito responsável e segura, atendendo aos protocolos de segurança 

e biossegurança dos órgãos competentes.  

 

▪ A elaboração colaborativa desta Cartilha de Medidas Preven-

tivas nos fez refletir sobre o cenário atual e do pós-pandemia 

e articular os processos necessários ao retorno às aulas pre-

senciais. 
 

▪ Nossa preocupação básica é zelar pela segurança e sensibili-

dade no acolhimento presencial a toda a comunidade educa-

tiva. 
 

▪ Estamos procurando apoiar familiares e responsáveis dos alu-

nos por meio de canais diversos (circulares, comunicados, ví-

deos, acolhidas, lives, Clipescola, reuniões com as famílias e 

outros). 
 

▪ Mobilizamos a equipe administrativa e os recursos da comu-

nicação local, em prol da efetivação das mudanças necessá-

rias para configuração e adaptação dos ambientes educati-

vos, conforme os protocolos de segurança.  
 

▪ Investimos na preparação didática e tecnológica de educado-

res e gestores, nos novos modelos de ensino e aprendizagem 

e de avaliação do processo educativo. 
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3.2.  Comunicação Preventiva 
 

A Comunicação Preventiva de nossa Escola é essencial para:  

 

▪ Articular os protocolos de segurança e biossegurança em 

meios digitais. 
 

▪ Comunicar, amplamente e de forma salesiana, nas mídias e 

redes sociais, as ações preventivas ao retorno às atividades 

presenciais. 
 

▪ Animar e gerenciar processos comunicativos em nível inspe-

torial e em rede, em sinergia com os órgãos competentes de 

saúde e educação, de acordo com as necessidades da missão 

educativo-pastoral salesiana.  
 

▪ Elaborar e divulgar peças e materiais audiovisuais para cam-

panha de Medidas Preventivas, unificando e fortalecendo a 

proposta institucional.  
 

▪ Fortalecer a comunicação entre escola e família, garantindo 

que as informações sejam repassadas de maneira segura e 

objetiva nos diversos meios de comunicação.  
 

▪ Assegurar os processos da comunicação salesiana a serviço da 

evangelização e educação das juventudes, em permanente 

conexão com a proposta carismática de Dom Bosco e Madre 

Mazzarello. 
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Acolhimento Salesiano no retorno às atividades presenciais 

 

4.1.  Cuidados Socioemocionais 
 

Nossa escola se fortalece para: 
 

▪ Acolher de forma fraterna e solidária todos os membros da 

comunidade educativa. 
 

▪ Atentar-se à saúde emocional e física de todos os participan-

tes da comunidade educativa e, quando necessário, atuar a 

partir de apoio multidisciplinar, sobretudo a grupos de maior 

vulnerabilidade. 
 

▪ Respeitar os limites e as necessidades de cada membro da 

comunidade educativa. 
 

▪ Fortalecer ações que reforcem a empatia, o respeito, a confiança 

e o entusiasmo, com tolerância ao estresse, em vista de restau-

rar o clima de calma, segurança pessoal e ambiental.  
 

▪ Rever expectativas quanto aos objetivos planejados, priori-

zando a saúde emocional. 
 

▪ Orientar a Comunidade Educativa, quanto às normas de higi-

enização obrigatórias para o cuidado pessoal e com o outro. 
 

▪ Dar suporte ao educador para que ele tam-

bém possa oferecer apoio ao aluno. 
 

▪ Acolher o aluno com tudo aquilo que ele nos 

trouxer: ansiedade, estresse, angústias, pre-

ocupações, dúvidas e medos. 
 

▪ Propiciar a escuta afetiva, caso o aluno 

sinta esta necessidade. 
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▪ Observar, atentamente, sinais preocupantes que o aluno 

possa apresentar, como mudança de comportamento e, a 

partir disso, atuar em consonância com um apoio multidisci-

plinar. 
 

▪ Apoiar o estudante na adaptação ao ensino no formato hí-

brido, ou seja, com aulas oferecidas nas formas presencial e 

virtual, por meio de estratégias adequadas.  
 

▪ Promover atividades artísticas, culturais e recreativas para 

os alunos, como forma de socialização, entretenimento e ma-

nifestação de seus sentimentos e emoções, obedecendo aos 

protocolos de segurança.  
 

▪ Orientar as famílias, por meio de encontros on-line coletivos 

e/ou individuais, sobre o acompanhamento escolar diferen-

ciado de seus filhos, na nova proposta metodológica do en-

sino híbrido. 
 

▪ Apoiar as famílias, por meio de encontros on-line coletivos 

e/ou individuais, na manutenção de um clima de segurança, 

afeto, otimismo, também com a exteriorização de sentimen-

tos e emoções, para o equilíbrio emocional das pessoas. 
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4.2.  Ação Pastoral 
 

Por sermos uma escola salesiana, continuamos a oferecer: 
 

▪ Acolhimento, assistência-presença e espiritualidade a toda a 

Comunidade Educativa. 
 

▪ Escuta, com atenção e empatia. 
 

▪ Ambiente acolhedor, que favoreça e fortaleça relações har-

moniosas e afetuosas. 
 

▪ Clima de respeito, alegria, afeto e amizade. 
 

▪ Acompanhamento dos grupos da Infância e Adolescência Mis-

sionárias, bem como os grupos de adolescentes e jovens da 

AJS (Articulação da Juventude Salesiana). 
 

▪ Acolhidas diárias virtuais, baseadas nos valores evangélicos, 

além das presenciais específicas, conforme cada segmento, 

e com segurança e distanciamento. 
 

▪ Encontros de reflexão e espiritualidade on-line até que estes 

possam ser viáveis no formato presencial. 
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Escola em Segurança e Preventividade 

 

Os protocolos sanitários a serem seguidos pelos alunos e seus fami-

liares serão apresentados, estrategicamente, em três etapas: pro-

tocolos de segurança na saída de casa; protocolos de triagem na en-

trada; protocolos na permanência no espaço escolar. 

 

5.1.  Como proceder da saída de casa até a escola? 
 

Inicialmente, ao sair de casa para ir à escola, é imprescindível: 
 

▪ Colocar máscara adequada ao ambiente escolar. 
 

▪ Recordar-se de levar para a escola as máscaras de reserva, 

conscientes de que, conforme os protocolos sanitários vigen-

tes, elas perdem a efetividade de proteção com aproximada-

mente duas horas de uso. 
 

▪ Lavar e trocar o uniforme todos os dias. 
 

▪ Levar o mínimo possível de material escolar, 

que não poderá ser compartilhado ou empres-

tado a colegas. 
 

▪ Evitar uso de adornos, como colares, brincos, 

pulseiras, anéis, relógios e similares.  
 

▪ Cuidar para que os cabelos não sejam objetos de infecção do 

vírus (preferencialmente mantê-los presos). 
 

▪ Providenciar garrafa de água para uso individual, devida-

mente identificada, evitando o uso de bebedouros. 
 

▪ Privilegiar a ventilação natural do veículo utilizado para o 

deslocamento, ao invés de ar condicionado.  
 

▪ Evitar encostar na superfície do veículo utilizado para o des-

locamento (carro, van, moto, ônibus escolar...).  
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5.2.  Postos de triagens na entrada da escola 
 

É de suma importância:  
 

▪ Comunicar, previamente, à escola caso haja alguma intercor-

rência para o retorno às aulas presenciais, ou o aluno faça 

parte de algum grupo de risco.  
 

▪ Não circular pelos ambientes da escola, a não ser quando ori-

entado para isso. Caso precise agendar algum encontro, bus-

car informações on-line ou junto à recepção.  

 

Na chegada à escola, é necessário:  
 

▪ Obedecer às sinalizações expostas nas portarias. 
 

▪ Aguardar a vez de entrar no ambiente escolar, atento às si-

nalizações e mantendo sempre o distanciamento de 1,5 a 2,0 

metros entre as pessoas. 
 

▪ Evitar aglomerações em frente à escola, cumprindo escalona-

mento para a entrada e saída, conforme orientações.  
 

▪ Aferir a temperatura ao entrar na escola para evitar que alu-

nos com temperatura acima do limite de 37,5 graus perma-

neça no recinto escolar. 
 

▪ Higienizar os calçados nos tapetes sanitizantes ao entrar.  

 

▪ Higienizar as mochilas e bolsas. 
 

▪ Lavar com água e sabão ou higienizar as mãos com álcool 70% 

assim que entrar na Escola. 
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5.3.  Cuidados na permanência na escola  
 

Dentro da escola, faz-se necessário: 
 

▪ Seguir as orientações sobre os cuidados a serem tomados na 

Escola, obedecendo às indicações de cartazes sinalizadores. 
 

▪ Evitar, ao máximo, circular pela escola. 
 

▪ Permanecer em espaços com janelas e portas abertas, com 

ventilação natural.  
 

▪ Respeitar a delimitação, indicada pela sinalização, da capa-

cidade máxima de pessoas nas salas de aula, bibliotecas, am-

bientes compartilhados, obedecendo ao distanciamento mí-

nimo obrigatório. 
 

▪ Obedecer aos horários de intervalo, lanche, entrada e saída 

de salas de aula, bem como de horários de utilização de bi-

bliotecas, pátios e demais ambientes educativos. 
 

▪ Contribuir para que os espaços, higienizados diariamente, 

conforme os protocolos sanitários, permaneçam adequados 

ao uso de todos, com particular atenção para banheiros, ma-

çanetas, mobiliários de uso comum e espaços de cantina. 
 

▪ Evitar contatos físicos. 
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Retorno Estratégico e Responsável 

 

6.1.  Planejamento de retorno às atividades pre-

senciais 
 

Como escola responsável, asseguramos: 
 

▪ Reorganizar o calendário escolar, em 

vista da efetivação da proposta pedagó-

gica e o cumprimento da carga horária 

exigida para cada segmento em confor-

midade com os órgãos competentes. 
 

▪ Planejar e organizar as atividades previstas para o ano de 

2021, garantindo os objetivos de aprendizagens essenciais 

elencadas na Base Nacional Comum Curricular, promovendo 

flexibilização, adequação e adaptação dos planos de ensino 

e dos planejamentos. 
 

▪ Possibilitar, na reorganização curricular, que os alunos pos-

sam apropriar-se das habilidades e objetivos de aprendiza-

gem, sem abrir mão, em momento algum, dos cuidados de-

correntes do quadro sanitário atual. 
 

▪ Articular o ensino híbrido, com a junção dos dois modelos de 

ensino: presencial e on-line, garantindo, assim, que o pro-

cesso de ensino e aprendizagem se efetue de forma mais sig-

nificativa, organizada e humana. 
 

▪ Oferecer aulas e atividades remotas, por meio de plataformas 

digitais para complementação da carga horária prevista para 

o ano de 2021. 
 

▪ Viabilizar, no retorno às atividades presenciais, avaliações di-

agnósticas e processuais, com intuito de verificar o nível de 

aprendizagem adquirido pelos alunos no período de afasta-

mento das aulas, no processo de ensino remoto. 
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▪ Estabelecer um processo de recuperação paralela, quando 

este se fizer necessário e, respeitando a faixa etária dos alu-

nos, definir e propor trabalhos remotos. 
 

▪ Orientar tarefas de casa, especialmente destinadas a garantir 

a maior fixação do conteúdo trabalhado em sala. 
 

▪ Após o período de sondagem e de revisão, realizar avaliações 

relativas aos conteúdos abordados – tendo por norte o essen-

cial, a fim de consolidar os resultados alcançados pelo aluno 

no período letivo transcorrido.  
 

▪ Em caso de ausências justificadas, por pertencer a algum 

grupo de risco ou outros motivos, possibilitar aos nossos es-

tudantes as atividades não presenciais de forma a não os pre-

judicar por frequência e/ou perdas pedagógicas. 
 

▪ Atentar-se aos alunos que necessitam de apoio extra, especi-

almente aqueles que estiverem impossibilitados de retorno 

presencial à escola, com acolhimento e acompanhamento pe-

dagógico, por meio de atividades não presenciais que lhes 

garantam a aprendizagem e a frequência. 
 

▪ Retomar, após as avaliações, o planejamento anual, de 

acordo com as orientações extraordinárias das autoridades 

competentes e da equipe pedagógica da escola, respeitando 

o caráter único de que se reveste este ano escolar. 
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Nossa Cartilha “Medidas Preventivas – Cuidar da VIDA, nosso DOM 

MAIOR” está totalmente fundamentada na legislação pertinente. 

 

Em nosso trabalho colaborativo, tivemos o cuidado de implementar 

as orientações e a legislação dos órgãos competentes da educação e 

da saúde. 

 

As orientações aqui oferecidas pretendem:  
 

▪ Regulamentar o procedimento a ser adotado e disponibilizado 

a toda a comunidade educativa a fim de que todos possam 

contribuir e acompanhar o pronto retorno às condições de 

desenvolvimento das atividades educacionais conforme os ór-

gãos competentes. 
 

▪ Reiterar as recomendações das orientações e protocolos edu-

cacionais e sanitários, regulamentando e disponibilizando a 

toda comunidade educativa os compromissos de cada um 

para o bem de todos. 
 

▪ Dar segurança aos alunos e suas famílias, quanto ao direcio-

namento responsável das atividades escolares, nesse mo-

mento tão tumultuado e preocupante. 

 

Comitê das Escolas Particulares do município de Campos 

Novos 

Retorno das aulas presenciais de forma gradativa 

Com foco na autonomia das instituições privadas que poderão junto 

à comunidade educativa decidir pelo retorno. 

Assim, no documento a ser elaborado, criar uma distinção específica para 

as Escolas Particulares. 

Os itens abaixo referem-se a um retorno com aulas regulares. 
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...Para as unidades educacionais que atendem ao público-alvo desta dire-

triz, o regime especial de educação, decorrente da pandemia de COVID-19, 

se caracteriza pela retomada das aulas presenciais, de maneira gradual, 

escalonada ou total, que estará condicionada às orientações técnico-cien-

tíficas da área da saúde e à autorização da Secretaria de Estado da Saúde. 

(Nova Redação) 

Educação Especial – O atendimento será realizado pela professora de edu-

cação especial através do AEE de cada escola. Será realizado um crono-

grama com horários de atendimento individual para que sejam realizadas 

algumas atividades pedagógicas específicas. O horário de atendimento 

pode variar de uma a duas horas. 

Apoio de pedagógico - O atendimento será realizado pela colaboradora a 

ser escolhida pela instituição para o acompanhamento presencial na escola. 

Será realizado um cronograma com horários de atendimento individual para 

que sejam realizadas algumas atividades pedagógicas específicas. O horário 

de atendimento pode variar de uma a duas horas. 

1.11. Orientar que sejam elaboradas, pelos órgãos competentes, normas 

que tratem da autonomia de pais e responsáveis para exercer a escolha 

pela manutenção do ensino totalmente remoto aos estudantes sob sua 

responsabilidade e do compromisso de apoio e acompanhamento das ati-

vidades educacionais propostas; (Nova Redação) 

A escola encaminhará enquete para as famílias a fim de verificar a quanti-

dade de alunos que frequentarão as aulas presenciais. Dessa forma, a escola 

vai organizar a quantidade de alunos na sala, seguindo o distanciamento 

mínimo de 1,5m, quando for autorizado o retorno. A quantidade máxima de 

alunos será determinada mediante metragem da sala de aula e distancia-

mento recomendado. Também continuarão sendo desenvolvidas as ativida-

des remotas para os alunos das famílias optarem pelo não retorno, para que 

não haja prejuízos pedagógicos. 
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 1.12. Garantir que as redes de ensino ofereçam atividades presenciais e 

atividades não presenciais enquanto perdurar o regime especial de educa-

ção decorrente da pandemia COVID-19; (Nova Redação) 

As escolas particulares realizaram adequações estruturais e tecnológicas 

para possibilitar, em tempos de pandemia, a continuidade do processo de 

aprendizagem através das aulas remotas. A intenção das escolas particula-

res é a de continuar com essa modalidade, mesmo com o retorno presen-

cial, a fim de que os alunos que por algum motivo não frequentarem as aulas 

no ambiente escolar, possam ter acesso ao ambiente virtual de aprendiza-

gem, dando continuidade aos seus estudos. 

1.13. Orientar pela obrigatoriedade da realização das atividades não pre-

senciais aos estudantes que, por determinado motivo, não participarem 

das atividades presencialmente; (Nova Redação) 

As escolas particulares comunicaram às famílias os procedimentos que se-

riam adotados através das aulas remotas e a obrigatoriedade da participa-

ção efetiva, mediante resoluções estaduais e nacionais, que homologaram 

a modalidade de aulas remotas em período de pandemia. Casos de ausência 

não justificada foram tratados diretamente com as famílias através dos ca-

nais de comunicação oficiais das escolas, conscientizando da importância do 

acompanhamento e participação do aluno e da família. 

  3.2. Adequar os critérios de promoção dos estudantes, as avaliações para 

efeito de decisões de final de ciclo, adotando medidas que minimizem a 

evasão, o abandono e a retenção escolar; (Nova redação) 

As escolas particulares, através das suas coordenações pedagógicas e 

equipe docente, elaboraram medidas preventivas para que os alunos tives-

sem a oportunidade de recuperar notas que por ventura, estavam abaixo 

da média mínima estipulada. Entendemos que as avaliações devem ser mais 

qualitativas do que quantitativas. Os professores foram orientados e acom-

panhados pelas coordenações a fim de que pudessem avaliar os alunos de 

uma forma diferenciada, entendendo a situação complexa e atípica e pro-
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porcionando novas estratégias avaliativas como por exemplo: avaliações es-

critas, chamada oral, enquetes, apresentações usando novas ferramentas, 

etc. 

 3.3. Elaborar instrumentos de avaliação diagnóstica que atendam às es-

pecificidades dos estudantes e busquem mitigar ou eliminar as desigual-

dades educacionais; (Nova redação) 

Foram elaboradas novas estratégias e metodologias, com auxílio das tecno-

logias, para que o processo de ensino aprendizagem ocorresse da melhor 

forma possível. Usou-se, para isso, variadas ferramentas tecnológicas, am-

pliando as possibilidades de aprendizado, ficando a cada instituição contro-

lar seus Softwares. 

3.5. Redefinir as estratégias do processo pedagógico e os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento, direitos de aprendizagem e campo de 

experiências, tendo em vista a BNCC, o CBTC ou o Currículo de Referência, 

levando, assim, à continuidade da aprendizagem no percurso formativo; 

(Nova redação) 

As escolas particulares, através dos sistemas de ensino adotados (material 

didático), foram orientadas através de formações continuadas e assessoria 

pedagógica constante, a redefinir as estratégias necessárias para que a 

aprendizagem pudesse acontecer. Ao mesmo tempo que as escolas adapta-

vam as suas metodologias para o processo de transição das aulas presenci-

ais para as aulas remotas, os sistemas de ensino também adaptaram seus 

materiais para o momento atípico e incerto, garantindo um processo funci-

onal e diferenciado. 

 Regras Gerais 

 Conforme portaria Nº 778 

● As unidades educativas terão autonomia para decidirem diante o 

retorno às aulas presenciais. 
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● O retorno opcional contempla todas as etapas da educação básica: 

educação infantil, ensino fundamental e Ensino Médio.        

● Os estudantes e suas famílias podem decidir retornar a qualquer 

tempo desde que respeitem os protocolos de retorno. Para isso su-

gere-se que sejam feitos os acompanhamentos semanais em rela-

ção aos pais/responsáveis.    

obs. Será encaminhado para os Responsáveis assinarem o Termo de 

Responsabilização de pais e/ou responsáveis para realização das ati-

vidades em modelo híbrido de ensino. 

● A carga horária diária das instituições de ensino privadas poderá ser 

reduzida durante a etapa de retorno opcional das atividades pre-

senciais, respeitando a duração máxima de horas da grade curricu-

lar diária. 

 

● O limite de estudantes está condicionado à garantia do distancia-

mento recomendado pelos órgãos sanitários. 

 

● Nos primeiros dias de aula presenciais os estudantes deverão rece-

ber obrigatoriamente as informações básicas do protocolo de segu-

rança e das mudanças que ele acarreta nessa nova fase que será 

vivenciada por todos.  

  

Sugestão1 de retorno para as atividades presenciais 

 Seguindo criteriosamente todos os protocolos e recomendações sanitárias, 

o Colégio Auxiliadora retornará de forma gradativa, na seguinte ordem: 

                                                           
1 Conforme a sugestão, depende do cenário que virá a ser enfrentado 
junto com suas devidas melhorias para o correto funcionamento. 
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Obs: O aluno que optar em permanecer em casa para o ensino remoto, po-

derá acessar as aulas que serão transmitidas simultaneamente.  

Comitê Municipal Escola Particulares de Campos Novos 
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Anexos 

 

RECADO do Berçário( encaminhado no ClipEscola) 

Prezados Pais ou Responsáveis, 

Informamos que seu (sua) filho (a) participará das AULAS PRESENCI-

AIS (sem escalonamento) a partir do dia 01/02/21 (Segunda-feira) 

segura e planejada, seguindo rigorosamente as normas sanitárias 

instituídas no plano de contingenciamento da escola e do municí-

pio. As aulas acontecerão presencialmente até 17h20. Para uma 

melhor organização pedimos a leitura do PlanCon que encontra-se 

no site da escola (publicações) e orientações abaixo: 

Chegar próximo do horário de início da aula 13h15min. A partir das 

13h05min, os portões serão abertos; 

Entrar pelo portão principal da escola, sendo que os pais poderão 

acompanhar seus filhos até a entrada da sala de aula para aferição 

da temperatura; 

Aguardar conforme demarcação sua vez para aferir a temperatura; 

Pedimos aos pais para passar os pés no tapete higienizante; 

Trazer copo de água; 

Trazer o lanche, que não poderá ser compartilhado (a cantina da 

escola não estará em funcionamento); 

Não é obrigatório o uso da máscara para esta turma. 

Ao término do horário de aula (17h20), os alunos aguardarão na 

sala de aula a chegada dos pais/responsáveis, que devem entrar 

pelo portão principal do Colégio (recepção). 

Observação: 

Somente poderá participar da aula presencial o aluno que os 

pais/responsáveis autorizaram formalmente pelo aplicativo ClipEs-

cola. Mudanças de posicionamento relativo a participação presen-

cial do (a) aluno (a) deve ser comunicado via Clip Escola para Ori-

entação Pedagógica, contamos com sua colaboração nesse sentido, 

pois é fundamental para nossa organização. 

Aluno que for identificado com temperatura acima do normal du-

rante aferição, será imediatamente encaminhado para casa. 
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Agradecemos a parceria, colaboração e compreensão em mais um 

momento de adequação pedagógica. 

Atenciosamente 

Equipe Pedagógica. 

Alternativas da enquete: 

Ciente dos critérios para as aulas presenciais. 

Gostaria de agendar um horário para esclarecer dúvidas. 

 

RECADO do Infantil(encaminhado pelo ClipEscola) 

Prezados Pais ou Responsáveis, 

Informamos que seu (sua) filho (a) participará das AULAS PRESENCI-

AIS (sem escalonamento) a partir do dia 01/02/21 (Segunda-feira) 

segura e planejada, seguindo rigorosamente as normas sanitárias 

instituídas no plano de contingenciamento da escola e do municí-

pio. Para uma melhor organização pedimos a leitura do PlanCon 

que encontra-se no site da escola (publicações) e orientações 

abaixo: 

Chegar próximo do horário de início da aula 13h15min. A partir das 

13h05min, os portões serão abertos; 

Entrar pelo portão externo lateral de acesso a Educação Infantil, 

sendo que os pais poderão acompanhar seus filhos até a entrada 

para aferição da temperatura; 

Aguardar conforme demarcação sua vez para aferir a temperatura; 

Passar os pés no tapete higienizante e realizar a higienização da 

mochila; 

Passar o álcool em gel nas mãos; 

O (A) aluno será encaminhado pelos professores e auxiliares direta-

mente à sala de aula e aguardarão o início da aula; 

Durante o intervalo e atividades presenciais respeitar as identifica-

ções de distanciamento nos locais sugeridos para utilização; 

Trazer garrafinha de água; 

Trazer o lanche, que não poderá ser compartilhado (a cantina da 

escola não estará em funcionamento); 
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Não é obrigatório o uso da máscara para esta turma. 

Ao término do horário de aula (17h20), os alunos aguardarão na 

sala de aula a comunicação da orientação pedagógica de que os 

pais/responsáveis já estão aguardando no hall do portão externo 

lateral que da acesso a Educação Infantil. 

Observação: 

Somente poderá participar da aula presencial o aluno que os 

pais/responsáveis autorizaram formalmente pelo aplicativo ClipEs-

cola. Mudanças de posicionamento relativo a participação presen-

cial do (a) aluno (a) deve ser comunicado antecipadamente via Clip 

Escola para Orientação Pedagógica, contamos com sua colaboração 

nesse sentido, pois é fundamental para organização dos espaços in-

ternos da escola. 

Aluno que for identificado com temperatura acima do normal du-

rante aferição, será imediatamente encaminhado para casa. 

 

Agradecemos a parceria, colaboração e compreensão em mais um 

momento de adequação pedagógica. 

Atenciosamente 

Equipe Pedagógica. 

Alternativas da enquete: 

Ciente dos critérios para as aulas presenciais. 

Gostaria de agendar um horário para esclarecer dúvidas. 

 

RECADO do Infantil I ao Infantil III*(encaminhado pelo Cli-

pEscola) 

Prezados Pais ou Responsáveis, 

Informamos que seu (sua) filho (a) participará das AULAS PRESENCI-

AIS (sem escalonamento) a partir do dia 01/02/21 (Segunda-feira) 

segura e planejada, seguindo rigorosamente as normas sanitárias 

instituídas no plano de contingenciamento da escola e do municí-

pio. As aulas acontecerão presencialmente e de forma síncrona, 

online, até 17h20, com os (as) alunos (os) que optaram em perma-

necer em casa. Para uma melhor organização pedimos a leitura do 
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PlanCon que encontra-se no site da escola (publicações) e orienta-

ções abaixo: 

Chegar próximo do horário de início da aula 13h15min. A partir das 

13h05min, os portões serão abertos; 

Entrar pelo portão externo lateral de acesso a Educação Infantil, 

sendo que os pais poderão acompanhar seus filhos até a entrada 

para aferição da temperatura; 

Aguardar conforme demarcação sua vez para aferir a temperatura; 

Passar os pés no tapete higienizante e realizar a higienização da 

mochila; 

Passar o álcool em gel nas mãos; 

O (A) aluno será encaminhado pelos professores e auxiliares direta-

mente à sala de aula e aguardarão o início da aula; 

Durante o intervalo e atividades presenciais respeitar as identifica-

ções de distanciamento nos locais sugeridos para utilização; 

Trazer garrafinha de água; 

Trazer o lanche, que não poderá ser compartilhado (a cantina da 

escola não estará em funcionamento); 

Obrigatório o uso da máscara (aluno deverá trazer máscaras reser-

vas para trocas sempre que necessário). 

Ao término do horário de aula (17h20), os alunos aguardarão na 

sala de aula a comunicação da orientação pedagógica de que os 

pais/responsáveis já estão aguardando no hall do portão externo 

lateral que da acesso a Educação Infantil. 

Observação: 

Somente poderá participar da aula presencial o aluno que os 

pais/responsáveis autorizaram formalmente pelo aplicativo ClipEs-

cola. Mudanças de posicionamento relativo a participação presen-

cial do (a) aluno (a) deve ser comunicado antecipadamente via Clip 

Escola para Orientação Pedagógica, contamos com sua colaboração 

nesse sentido, pois é fundamental para organização dos espaços in-

ternos da escola. 

Aluno que for identificado com temperatura acima do normal du-

rante aferição, será imediatamente encaminhado para casa. 
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Agradecemos a parceria, colaboração e compreensão em mais um 

momento de adequação pedagógica. 

Atenciosamente 

Equipe Pedagógica. 

Alternativas da enquete: 

Ciente dos critérios para as aulas presenciais. 

Gostaria de agendar um horário para esclarecer dúvidas. 

 

RECADO PARA 1° ANO E 2° ANO EF(encaminhado pelo Cli-

pEscola) 

Prezados Pais ou Responsáveis, 

Informamos que seu (sua) filho (a) participará das AULAS PRESENCI-

AIS (sem escalonamento) a partir do dia 01/02/21 (Segunda-feira) 

segura e planejada, seguindo rigorosamente as normas sanitárias 

instituídas no plano de contingenciamento da escola e do municí-

pio. As aulas acontecerão presencialmente e de forma síncrona, 

online, até 17h20, com os (as) alunos (os) que optaram em perma-

necer em casa. Para uma melhor organização pedimos a leitura do 

PlanCon que encontra-se no site da escola (publicações) e orienta-

ções abaixo: 

Chegar próximo do horário de início da aula a partir das 13h, os 

portões serão abertos; 

Entrar pelo portão principal da recepção da escola, sendo que os 

pais poderão acompanhar seus filhos até a entrada para aferição da 

temperatura; 

Aguardar conforme demarcação sua vez para aferir a temperatura; 

Passar os pés no tapete higienizante e realizar a higienização da 

mochila; 

Passar o álcool em gel nas mãos; 

Dirigir-se diretamente à sala de aula e aguardar o início da aula; 

Durante o intervalo e atividades presenciais respeitar as identifica-

ções de distanciamento nos locais sugeridos para utilização; 

Trazer garrafinha de água; 
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Trazer o lanche, que não poderá ser compartilhado (a cantina da 

escola não estará em funcionamento); 

Obrigatório o uso da máscara (aluno deverá trazer máscaras reser-

vas para trocas sempre que necessário). 

Ao término do horário de aula (17h20), os alunos aguardarão na 

sala de aula a comunicação da recepção de que os pais/responsá-

veis já estão aguardando. 

Observações: 

Somente poderá participar da aula presencial o aluno que os 

pais/responsáveis autorizaram formalmente pelo aplicativo ClipEs-

cola. Mudanças de posicionamento relativo a participação presen-

cial do (a) aluno (a) deve ser comunicado antecipadamente via Clip 

Escola para Orientação Pedagógica, contamos com sua colaboração 

nesse sentido, pois é fundamental para organização dos espaços in-

ternos da escola. 

Aluno que for identificado com temperatura acima do normal du-

rante aferição, será comunicado a família e imediatamente enca-

minhado para casa. 

 

Agradecemos a parceria, colaboração e compreensão em mais um 

momento de adequação pedagógica. 

Atenciosamente 

Equipe Pedagógica. 

Gratos pela compreensão, 

Equipe Pedagógica. 

Alternativas da enquete: 

Ciente dos critérios para as aulas presenciais. 

Gostaria de agendar um horário para esclarecer dúvidas. 

 

RECADO do 3° ao 5° ano(encaminhado pelo ClipEscola) 

Prezados Pais ou Responsáveis, 

Informamos que seu (sua) filho (a) participará das AULAS PRESENCI-

AIS (sem escalonamento) a partir do dia 01/02/21 (Segunda-feira) 

segura e planejada, seguindo rigorosamente as normas sanitárias 
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instituídas no plano de contingenciamento da escola e do municí-

pio. As aulas acontecerão presencialmente e de forma síncrona, 

online, até 17h20, com os (as) alunos (os) que optaram em perma-

necer em casa. Para uma melhor organização pedimos a leitura do 

PlanCon que encontra-se no site da escola (publicações) e orienta-

ções abaixo: 

Chegar próximo do horário de início da aula 13h15min. A partir das 

13h05min, os portões serão abertos; 

Entrar pelo portão de acesso externo (rampa) da escola, sendo que 

os pais poderão acompanhar seus filhos até a entrada para aferição 

da temperatura; 

Aguardar conforme demarcação sua vez para aferir a temperatura; 

Passar os pés no tapete higienizante e realizar a higienização da 

mochila; 

Passar o álcool em gel nas mãos; 

Dirigir-se diretamente à sala de aula e aguardar o início da aula; 

Durante o intervalo e atividades presenciais respeitar as identifica-

ções de distanciamento nos locais sugeridos para utilização; 

Trazer garrafinha de água; 

Trazer o lanche, que não poderá ser compartilhado (a cantina da 

escola não estará em funcionamento); 

Obrigatório o uso da máscara (aluno deverá trazer máscaras reser-

vas para trocas sempre que necessário). 

Ao término do horário de aula (17h20), os alunos aguardarão na 

sala de aula a comunicação da orientação pedagógica de que os 

pais/responsáveis já estão aguardando no portão de acesso externo 

(rampa) da escola. 

Observações: 

Somente poderá participar da aula presencial o aluno que os 

pais/responsáveis autorizaram formalmente pelo aplicativo ClipEs-

cola. Mudanças de posicionamento relativo a participação presen-

cial do (a) aluno (a) deve ser comunicado antecipadamente via Clip 

Escola para Orientação Pedagógica, contamos com sua colaboração 
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nesse sentido, pois é fundamental para organização dos espaços in-

ternos da escola. 

Aluno que for identificado com temperatura acima do normal du-

rante aferição, será comunicado a família e imediatamente enca-

minhado para casa. 

 

Agradecemos a parceria, colaboração e compreensão em mais um 

momento de adequação pedagógica. 

Atenciosamente 

Equipe Pedagógica. 

 

RECADO do 6° ao 3° ano EM(encaminhado pelo ClipEscola) 

Prezados Pais ou Responsáveis, 

Informamos que seu (sua) filho (a) participará das AULAS PRESENCI-

AIS (sem escalonamento) a partir do dia 01/02/21 (Segunda-feira) 

segura e planejada, seguindo rigorosamente as normas sanitárias 

instituídas no plano de contingenciamento da escola e do municí-

pio. As aulas acontecerão presencialmente e de forma síncrona, 

online, até 7h45, com os (as) alunos (os) que optaram em permane-

cer em casa. Para uma melhor organização pedimos a leitura do 

PlanCon que encontra-se no site da escola (publicações) e orienta-

ções abaixo: 

Chegar próximo do horário de início da aula 7h45min. A partir das 

7h35min, os portões serão abertos; 

Entrar pelo portão de acesso externo (rampa) da escola, sendo que 

os pais poderão acompanhar seus filhos até a entrada para aferição 

da temperatura; 

Aguardar conforme demarcação sua vez para aferir a temperatura; 

Passar os pés no tapete higienizante e realizar a higienização da 

mochila; 

Passar o álcool em gel nas mãos; 

Dirigir-se diretamente à sala de aula e aguardar o início da aula; 

Durante o intervalo e atividades presenciais respeitar as identifica-

ções de distanciamento nos locais sugeridos para utilização; 
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Trazer garrafinha de água; 

Trazer o lanche, que não poderá ser compartilhado (a cantina da 

escola não estará em funcionamento); 

Obrigatório o uso da máscara (aluno deverá trazer máscaras reser-

vas para trocas sempre que necessário). 

Ao término do horário de aula (11h53), os alunos aguardarão na 

sala de aula a comunicação da recepção de que os pais/responsá-

veis já estão aguardando. 

Observações: 

Somente poderá participar da aula presencial o aluno que os 

pais/responsáveis autorizaram formalmente pelo aplicativo ClipEs-

cola. Mudanças de posicionamento relativo a participação presen-

cial do (a) aluno (a) deve ser comunicado antecipadamente via Clip 

Escola para Orientação Pedagógica, contamos com sua colaboração 

nesse sentido, pois é fundamental para organização dos espaços in-

ternos da escola. 

Aluno que for identificado com temperatura acima do normal du-

rante aferição, será comunicado a família e imediatamente enca-

minhado para casa. 

 

Observação: alunos (as) que irão para casa sozinhos, será enviado 

nova enquete para a autorização dos pais ou responsáveis. 

 

Agradecemos a parceria, colaboração e compreensão em mais um 

momento de adequação pedagógica. 

Atenciosamente 

Equipe Pedagógica. 

 

Alternativas da enquete: 

Ciente dos critérios para as aulas presenciais. 

Gostaria de agendar um horário para esclarecer dúvidas. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Educação Infantil 

Ao declarar que o (a) aluno (a) NÃO RETORNARÁ ÀS AULAS PRESEN-

CIAIS estou ciente das obrigações do cumprimento das diferentes 

atividades, nas plataformas digitais, como já vinha ocorrendo no ano 

de 2020 e me comprometo em buscar a participação do (a) aluno (a) 

em todas elas, salvo exceção justificada, para que a aquisição de 

conhecimento e o rendimento não sejam prejudicados.  

Ao declarar que o (a) aluno (a) RETORNARÁ ÀS AULAS PRESENCIAIS 

estou ciente dos itens abaixo relacionados:  

1. Considerando que é de conhecimento público a circulação do vírus 

em todos os locais e não somente no Colégio, caso haja contágio com 

a Covid-19, estou ciente de que esta não é uma responsabilidade da 

Instituição; 

2. Cumprirei todas as exigências de segurança estabelecidas pelo 

Colégio;  

3. O (A) aluno (a) poderá participar de um escalonamento (reveza-

mento), dependendo do número de alunos da turma. Desta forma, 

não frequentará o Colégio todos os dias;  

4. O Colégio funcionará em horários diferenciados;  

5. O (A) aluno (a) deverá comparecer às aulas usando sempre más-

cara de proteção;  
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6. Além da máscara utilizada para ingressar no Colégio, o (a) aluno 

(a) deverá trazer, diariamente, outras máscaras de proteção, so-

bressalentes;  

7. O (A) aluno (a) deverá fazer todas as atividades, inclusive os de-

veres de casa, solicitados pelos professores e entregar na data esta-

belecida, como atividade normal no desempenho escolar;  

8. O (A) aluno (a) não poderá receber a presença de familiares em 

sala de aula. 

Campos Novos, 28 de Janeiro de 2021. 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Ensino Fundamental e Médio 

Ao declarar que o (a) aluno (a) NÃO RETORNARÁ ÀS AULAS PRESEN-

CIAIS estou ciente das obrigações do cumprimento das diferentes 

atividades, nas plataformas digitais, como já vinha ocorrendo no ano 

de 2020 e me comprometo em buscar a participação do (a) aluno (a) 

em todas elas, salvo exceção justificada, para que a aquisição de 

conhecimento e o rendimento não sejam prejudicados. Ciente tam-

bém que as atividades avaliativas (provas) serão realizadas presen-

cialmente, conforme organização da Instituição. 

Ao declarar que o (a) aluno (a) RETORNARÁ ÀS AULAS PRESENCIAIS 

estou ciente dos itens abaixo relacionados:  



44 

 

1. Considerando que é de conhecimento público a circulação do vírus 

em todos os locais e não somente no Colégio, caso haja contágio com 

a Covid-19, estou ciente de que esta não é uma responsabilidade da 

Instituição; 

2. Cumprirei todas as exigências de segurança estabelecidas pelo 

Colégio;  

3. O (A) aluno (a) poderá participar de um escalonamento (reveza-

mento), dependendo do número de alunos da turma. Desta forma, 

não frequentará o Colégio todos os dias;  

4. O Colégio funcionará em horários diferenciados;  

5. O (A) aluno (a) deverá comparecer às aulas usando sempre más-

cara de proteção;  

6. Além da máscara utilizada para ingressar no Colégio, o (a) aluno 

(a) deverá trazer, diariamente, outras máscaras de proteção, so-

bressalentes;  

7. O (A) aluno (a) deverá fazer todas as atividades, inclusive os de-

veres de casa, solicitados pelos professores e entregar na data esta-

belecida, como atividade normal no desempenho escolar;  

8. O (A) aluno (a) não poderá receber a presença de familiares em 

sala de aula. 

Campos Novos, 28 de Janeiro de 2021. 
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Comunicado Interno 

Prezada familia salesiana, 

Sabemos que estamos passando por um momento crítico e delicado. 

A pandemia é uma realidade e cabe a nós, comunidade educativa, 

cuidarmos da nossa saúde e da saúde dos nossos pares. Para isso, 

apresentamos algumas condutas que deverão ser seguidas por TO-

DOS: 

1-Qualquer colaborador do colégio e público externo que adentrar 

na escola, deverá ter a temperatura aferida pela recepcionista; 

2-O Uso de máscara no ambiente escolar é OBRIGATÓRIO; 

3-Disponibilizamos álcool em gel para sua higienização, no balcão da 

recepção e demais ambientes da escola; 

4-A conversa com a recepcionista deverá ser realizada na FRENTE da 

proteção acrílica; 

5-Caso manifeste algum sintoma relacionado ao Covid-19, comuni-

que imediatamente a equipe diretiva. A recomendação da secretaria 

municipal da saúde é a de comparecer no centro de triagem do Hos-

pital Dr. José Athanásio para os procedimentos de exame. 

Agradecemos a compreensão e colaboração. Juntos, venceremos a 

pandemia! 
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“A vida é um presente de DEUS e 

o que fazemos dela é nosso presente a Ele!” 

Dom Bosco 

 

 

 

Tenha um retorno com 

Saúde e Segurança! 
 

 

 

Colégio Auxiliadora – Campos Novos - SC 

2020 
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