
 

 

COLÉGIO MÚLTIPLO ENSINO 

 

 

Guia de Retomada das Aulas e Atividades Presenciais 
 

A retomada das atividades escolares presenciais será gradual e terá início com 

o ensino médio, conforme cronograma abaixo: 

06/10/2020 13/10/2020 20/10/2020 

3º ano médio 2º ano médio 1º ano médio 

Parecer emitido em 21 de setembro de 2020 pela Secretaria de Educação de 

Pernambuco 

Após novos informativos, o plano de retomada das demais séries será traçado. 

Com a liberação para funcionamento da escola regular básica de Pernambuco, 

entramos de vez no combate ao covid-19. Nossa principal arma é a informação 

mediante a prática pedagógica, a qual qualifica um exército de crianças e 

adolescentes levando instrução, procedimento e um conjunto de 

comportamentos que proporcionam a prevenção ao contágio dessa 

enfermidade. 

Nesse caso, cada estudante que aprende a forma correta de se prevenir, ganha 

um ponto a mais. E esse ponto é marcado no boletim da vida que é o bem mais 

precioso que ser humano possui. 

Dessa forma, o Colégio Múltiplo Ensino adota os procedimentos preventivos 

para garantir a segurança de alunos, familiares, professores e funcionários da 

escola. Esse documento teve como base: PROTOCOLO SETORIAL EDUCAÇÃO 

(PARA ATIVIDADES EM FUNCIONAMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-

19), ORIENTAÇÃO DOS ORGÃOS COMPETENTES EM SAÚDE e o PROTOCOLO 

DE RETOMADA DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS PARTICULARES DE 

PERNAMBUCO. 

- CADASTRO DOS ESTUDANTES 

O cadastro dos estudantes que optaram por aulas presenciais aconteceu com a 

confirmação dos responsáveis de cada estudante. Após indicativo das 

atividades presenciais, os pais/responsáveis terão que assinar documentação 

para confirmação da opção pela aula presencial, para que haja a efetivação do 

cadastro. 

Um novo recadastramento acontecerá ao final de outubro ou início de novembro. 

Dessa forma, os pais/responsáveis que optarem pelo presencial poderá fazê-lo. 

 

 



 

 

- CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO DO RETORNO PRESENCIAL 

Estudantes, Professores e Trabalhadores da escola que apresentarem fatores 

de risco como: doenças crônicas, gestação e idade (60 anos), não devem 

retornar aos encontros presenciais. Salvo condição de já terem se infectado 

anteriormente e já estiverem aptos ao convívio social.  

RECEPÇÃO E READAPTAÇÃO DOS ESTUDANTES 

O departamento de psicologia do Colégio Múltiplo Ensino desenvolverá práticas 

que visem minimizar os efeitos da pandemia nos estudantes através de 

dinâmicas e outras técnicas pertinentes a prática psicológica. 

ENTRADA E SAÍDA DE ALUNOS  

A entrada e saída de alunos obedecerá a horários diferenciados minimizando o 

risco de aglomeração nas portas da escola. 

 Ao entrar o aluno terá sua temperatura aferida por termômetros sem contato 

físico. Qualquer temperatura superior a 37,5 graus Celsius este deverá ser 

afastado dos colegas e permanecer em uma sala de quarentena, onde irá 

aguardar pelos seus responsáveis. O mesmo ocorrerá com alunos que 

apresentarem sintomas no interior da escola. Os sintomas mais comuns são: 

febre e tosse, porém, outros sintomas como vômitos, náuseas, diarreia, 

tonturas, cefaleia, falta de paladar e incapacidade de sentir odor; também serão 

indicativos de convocação dos pais/responsáveis para a escola. 

Os horários de aula também estão alterados: 

Início Intervalo Término 

08h Serão 2 intervalos 12h20 

As aulas do contra turno permanecerão na modalidade remota. 

- HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS  

Promover a higienização efetiva e frequente das mãos, seja com álcool gel a 70% 

ou com água e sabão usando papel toalha descartável. Foram afixados cartazes 

nos setores de entrada/saída de alunos, área do recreio e alimentação. Também 

foram instalados dispensadores de álcool gel a 70%, de forma estratégica, para 

higienizar as mãos. 

- USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  

O uso de máscaras é imprescindível e obrigatório. Como utensílio obrigatório, 

ela pode variar quanto a diferentes tipos.  

Segue indicações: 

Cirúrgica –deve ser descartada ao final de cada aula; 

Tecido – deve ser utilizadas de 2 a 3 horas. 

Sugerimos o uso de 2 a 3 máscaras por turno.  



 

 

Lembramos que a máscara é de uso individual, não devendo ser reutilizada ou 

emprestada em nenhuma situação.  

OBS: Os profissionais do Colégio Múltiplo Ensino que têm contato com alunos e 

o público estarão munidos com máscaras e proteção facial (face shield).  

- SALAS DE AULAS  

As cadeiras estão reorganizadas obedecendo ao distanciamento com raio de 

1,5m, impedindo a aproximação dos alunos. Todo material utilizado na sala de 

aulas será de uso pessoal e não poderá ser transferido para outro colega. As 

salas, mesmo com ar condicionado, devem manter suas janelas e portas 

abertas, com frequência, para a renovação constante do ar. As mochilas devem 

permanecer abaixo da carteira. Na troca de professor o ambiente será limpo 

para entrada do próximo docente, bem como, os estudantes serão convidados a 

lavar as mãos. Haverá dispensador e totem de álcool próximo a porta. Também 

estará disponível água e sabão para os estudantes que forem alérgicos ao 

álcool. Será indicado ao estudante abrir portas sem usar as mãos, deixando-as 

abertas ou usando os cotovelos na maçaneta, caso haja necessidade. 

É importante informar aos estudantes a modalidade de ensino híbrido que 

alternará entre aulas presenciais e aulas online. Por isso, tanto de modo 

presencial como a distância, será assegurado as mesmas possibilidades de 

aprendizagem para que não haja prejuízo acadêmico ao discente. 

- REFEITÓRIO  

O refeitório é considerado uma área crítica pelo fato de não poder usar as 

máscaras nesse ambiente. Dessa forma, há uma necessidade maior de 

distanciamento social mais efetivo, devendo obedecer a distância de 2 metros. 

Será controlada a entrada dos estudantes e será afixado o número máximo de 

pessoas que podem estar simultaneamente neste setor. Os espaços estarão 

demarcados, de forma adequada, enfatizando o distanciamento.  

Nesse primeiro mês (outubro/2020), informamos que a cantina da escola estará 

fechada, por isso, pedimos aos estudantes que tragam seu lanche/alimentos de 

casa. 

Após o lanche, sugerimos a troca da máscara nesse momento.  

RECREIO  

O recreio foi dividido em 2 momentos durante o dia de aula. Dependendo do 

número de alunos alguns locais deverão ter restrição de setores, por exemplo: 

Turma A e B ficam no setor 1 enquanto a turma C e D ficam no setor 2. Os espaços 

liberados estarão demarcados. 

SALAS DOS PROFESSORES  

A sala será demarcada com quantitativo máximo permitido (na entrada) e terá 

portas e janelas abertas. Será vedada a refeição nessa sala, devendo o docente 

se direcionar ao refeitório para alimentar-se.  



 

 

O uso de máscara, em sala, é obrigatório e a sala será higienizada a cada 

mudança de turno. Obedecendo ao distanciamento social não há 

obrigatoriedade de protetores faciais neste setor.  

- SALAS DE ARTES/MÚSICAS; PRÁTICA DE ESPORTES e BIBLIOTECA 

Não haverá atividades, nesse primeiro momento. 

- PROTOCOLO DE AFASTAMENTO  

(ALUNO / PROFESSOR / TRABALHADOR DA EDUCAÇÃO) 

Toda pessoa sintomática não deverá comparecer à escola e terá obrigação de 

comunicar o motivo aos coordenadores, professores, secretaria, etc. Essa 

informação é primordial.  

Caso haja pessoas que convivam sobre o mesmo teto e apresentem sintomas, 

deve-se informar ao Colégio. 

 

Recife, 01 de outubro de 2020. 

 

 

Caso haja questões que não estejam contempladas nesse Cronograma, fica 
eleito o PROTOCOLO SETORIAL EDUCAÇÃO (PARA ATIVIDADES EM 
FUNCIONAMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19), emitido pelo Governo 
do Estado de Pernambuco para dirimir quaisquer dúvidas. 

LINK PARA CONSULTA: www.pecontracoronavirus.pe.gov.br 

 


