Educandário Vila Boa apresenta:

Retorno seguro
Guia de Orientações para Famílias
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Retorno às aulas presenciais
Fundamental I e II
Chegou o momento de
retomada das aulas presenciais!
Contamos com a ajuda de
vocês para superarmos, juntos,
os desafios desse momento.
Acreditamos que, tão importante
quanto retornar ao convívio
escolar, é garantir que isso
aconteça com tranquilidade,
segurança e transparência.
Nosso plano de retorno
é
baseado
em
normas
internacionais de segurança,
orientações das autoridades

sanitárias do Brasil e da OMS,
além das orientações da empresa
Medicional, com responsabilidade
técnica do Dr. Heitor Godinho.
Neste material, você terá acesso
às principais medidas de prevenção
e a um completo conjunto de
orientações desenvolvidas para a
volta às aulas.
Leia-o de forma atenta e, em
caso de dúvidas, fale com a gente.
Estamos sempre aqui para
ajudar você.
Atenciosamente,
Direção Educandário Vila Boa
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Como será o retorno?
É natural que nessa ocasião
surjam dúvidas sobre como fazer
com que esse retorno aconteça da
forma mais segura para todos.
Planejar esse momento tem sido
uma das principais atividades do
nosso corpo diretivo ao longo dos
últimos meses.
Mais do que adotar medidas
de prevenção, estamos nos
preparando para oferecer os
melhores cuidados para alunos,
familiares e colaboradores.
Os pais e ou responsáveis, que
optarem pelo retorno presencial,
deverão preencher a Declaração
de Responsabilidade e enviá-la
assinada para o e-mail da turma

do aluno ꟷ o mesmo e-mail para o
qual são enviadas as avaliações ꟷ
até dia 9 de novembro.
Às famílias, que optarem por
mandar as crianças em outro
momento, solicitamos que, ao
decidir pelo retorno, informe-nos
com sete dias de antecedência.
São medidas importantes para
que possamos nos organizar,
semanalmente,
quanto
à
disponibilidade
de
cadeiras,
organização dos espaços utilizados
e limite da capacidade geral da
Escola.
A Escola optou pelo retorno gradual
das aulas presenciais, levando em
consideração as especificidades de
cada segmento.

2 METROS
RESPEITE O DISTANCIAMENTO!
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O cuidado começa antes
mesmo da chegada
ao colégio...
Verifique se a
criança tem
sintomas, como:
febre, tosse, dor
de garganta,
dores no corpo,
diarreia e perda de
olfato ou paladar.
Se apresentar
qualquer um
desses sintomas,
a criança deverá
ficar em casa e a
família precisará
informar à Escola
imediatamente.

Sempre que estiver
fora de casa,
fique de máscara
e mantenha
distância segura de
outras pessoas.

Evite aglomerações
e tente não tocar
em nada.
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Acesso à Escola
Nós sempre fomos uma Instituição acolhedora, onde toda a
família é bem-vinda e tem acesso
às dependências da Escola.
Implementar os protocolos de
segurança é fundamental para
a segurança de todos: crianças,
famílias e colaboradores. Respeitar
esses protocolos é imperativo.

1

O acesso das crianças à Escola
será prioritariamente pelo DRIVE.
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Portanto, pedimos a compreensão
de todos: como uma medida
preventiva,
optamos
por
restringir nossos espaços para
acesso exclusivo de alunos e
colaboradores, fazendo cumprir
nosso papel de educadores
e promotores da saúde, com
segurança e responsabilidade.

2

Os pais não poderão circular
pelos espaços da Escola, exceto
para atendimentos previamente
agendados.

3

Os pais ou responsáveis deverão
deixar as crianças no drive e elas
serão encaminhadas para sala.

4

Na chegada e na saída, todos
deverão higienizar as mãos com
água e sabão ou álcool em gel.

5

Será feita a aferição da
temperatura de todos na entrada
da instituição.

6

Não será permitida a entrada de
pessoas com temperatura igual
ou superior a 37,5 ºC.

7

É obrigatório passar pelo tapete
de sanitização para desinfecção
dos pés e das rodinhas das
mochilas.

8

É obrigatório o uso de máscara
dentro da Escola.

9

Após a entrada, o aluno será
imediatamente encaminhado
para a sala de aula, evitando
aglomerações.

10

Durante o trajeto, a distância
mínima de 1,5m deverá ser
respeitada.

11

Os colaboradores usarão face
shield obrigatoriamente.

12

Deve-se usar o álcool em gel
sempre que manusear materiais
didáticos, computadores,
celulares, tablets, entre outros
objetos.

13

Deve-se substituir a máscara, a
cada 3 horas, ou antes, se estiver
úmida, e guardá-la em recipiente
próprio e fechado. Em caso de
máscara descartável, descartála, em local indicado pela escola
dentro de um saco plástico.
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Sala de Acolhimento

Os responsáveis pelos alunos, que estiverem com temperatura
corporal superior a 37,5º, serão acionados e orientados a buscar
atendimento médico.

Nesses casos, disponibilizaremos um espaço para acomodar os
alunos, mantendo-os isolados e monitorados, enquanto estiverem
aguardando a chegada da família.

Uma autorização médica deverá ser fornecida para que a criança
possa retornar à Escola.
Pais ou responsáveis deverão informar qualquer manifestação de
sintomas de covid-19 nos alunos e/ou familiares, com que estejam
em contato direto, a fim de que eles sejam, temporariamente,
afastados da Escola e as medidas cabíveis sejam tomadas.
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Limpeza e Manutenção
A Escola reforçou o número de
dispensers de álcool em gel 70%
pelos espaços. Totens também
foram adquiridos e estão
distribuídos pela Escola.
Teremos
um
profissional
de limpeza em cada corredor,
que ficará responsável pela
higienização apenas dos banheiros.

O processo de limpeza e
desinfecção destes espaços será
sempre após o uso coletivo e ou
entre os intervalos. Reforçarmos
a disponibilização de sabonete
líquido e álcool em gel 70% nos
banheiros e placas, orientando a
correta higienização das mãos e a
capacidade máxima do ambiente.
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Número de alunos
Para assegurar o distanciamento mínimo de 1,5 m entre as
crianças, algumas turmas retornarão às atividades presenciais
em regime de escalonamento.
Antes de ir para a Escola, certifique-se de que você está
cumprindo a escala informada pela Coordenação.
A rotina, no retorno às atividades presenciais, será organizada
de maneira a atender às famílias que sinalizaram que fariam o
retorno.
A partir de agora, a família, que optar por levar a criança à Escola,
deverá comunicar à Coordenação pelos telefones:
Fundamental I: 99611-1813 / 99956-3238
Fundamental II: 99637-8419
Recepção: 3285-3103
A data de retorno do aluno será informada ao responsável
considerando a quantidade de alunos presentes.
As famílias serão informadas pelos canais de comunicação
habituais, caso ocorra alguma mudança no escalonamento
das turmas.
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1

As crianças deverão manter distanciamento de,
no mínimo, 1.5 m dos colegas.

2

Em locais, onde filas são formadas, como entradas e saídas, o
distanciamento deve ser mantido, respeitando as marcações.

3

É necessário respeitar os espaços, entre as carteiras,
demarcados pela escola.

4

Todos deverão obedecer às rotas e escalas
de horários para evitar aglomeração.

5

É importante estar atento aos avisos (cartazes, vídeos, mensagens)
com informações sobre a covid-19 que a Escola irá disponibilizar.
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Preparação do aluno
para ir à Escola
Kit do aluno

Cada família deverá providenciar
um kit contendo os seguintes itens:

‣ quatro máscaras de tecido liso - sem estampas;

‣ 2 embalagens plásticas, para guardar as máscaras, com
identificação ꟷ “máscaras usadas” e “máscaras limpas”;

‣ garrafa de água (com água);

‣ lanche para o turno;

‣ um par de meia anti-derrapante para usar na escola.
Os sapatos serão deixados na entrada da sala. (Fundamental I)
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Materiais
Cada aluno ficará com seu material na mesa.
Sugerimos que evitem o uso de mochila de rodinhas.
Cada aluno deverá trazer seu estojo contendo lápis de escrever,
borracha, apontador, régua, tesoura e lápis de cor.
Apenas os materiais necessários para a aula do dia deverão ser
enviados na mochila pela família. Para isso, é importante consultar
o horário individual de cada turma, assim como o roteiro semanal e
a agenda postada diariamente nos grupos de whatsapp.
A Escola tomará todos os cuidados para manusear esses materiais
e, da mesma forma, para enviá-los de volta para a casa das famílias.
Nenhum material do aluno deverá permanecer na Escola.
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Cuidados com as máscaras
1

Nenhum pai, responsável ou aluno deverá circular pela Escola
ou pelas proximidades sem utilizar máscara.

2

Os estudantes deverão ser orientados a
colocar a máscara e a não retirá-la.

3

As crianças não devem ficar tocando a máscara.

4

Caso a criança perceba que a máscara precisa ser trocada, antes
do previsto, se estiver úmida, basta falar com a professora.

5

Todos os dias, no momento do
lanche, deverá ser feita a troca da
máscara usada por uma limpa. Cada
máscará deverá ser acondicionada no
local adequado.
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Durante as aulas
1

Nossas salas estão diferentes. Elas agora terão menos alunos,
maior distanciamento e ventilação natural.

2

As crianças serão orientadas a higienizar as mãos com álcool em gel
ao entrar e sair da sala.

3

As crianças devem seguir a sinalização e respeitar as instruções de
professores e assistentes, pois eles foram treinados para cuidar de todos.

4

O aluno não deverá circular pela Escola sem necessidade.

5

Esta é uma medida fundamental para garantir a segurança de todos.

15

Salas de aulas

1

As salas de aula serão organizadas para atender 30% da
capacidade física, sendo que cada turma frequentará a
Escola duas vezes por semana.

2

Em todas as atividades realizadas, será respeitado o
distanciamento social mínino de (1,5 m).

3

As portas e janelas das salas permanecerão abertas, ao
longo da aula, para mantermos os ambientes arejados e com
ventilação natural e ou cruzada.

4

A equipe de professores e auxiliares utilizará máscara de
proteção facial e face shields.
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5

As carteiras estão configuradas e sinalizadas para permitir
o distanciamento de, no mínimo, 1,5 metro; todas serão
nomeadas ou identificadas com o nome da criança.

6

Os objetos de uso pessoal não poderão ser compartilhados.

7

Cada turma cumprirá o seu horário de aula de modo que não
haja interação dos alunos entre turmas diferentes.
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Horários e Rotinas
FUNDAMENTAL I
MATUTINO: entrada às 7h e saída às 11h
VESPERTINO: entrada às 13h e saída às 17h
FUNDAMENTAL II
MATUTINO: entrada às 7h e saída às 12h

Solicitamos que as famílias respeitem os horários de entrada e de
saída para que evitemos aglomerações e reforcemos a segurança
com um menor número de pessoas circulando pelos espaços da Escola.
É obrigatório o uso de máscaras por todos que entrarem na Escola.
Os alunos serão encaminhados, imediatamente, às respectivas
salas de aula, evitando aglomerações nos corredores. Durante o
trajeto, a distância mínima de 1,5m deve ser respeitada.
O número de crianças nas idas ao banheiro ao mesmo tempo será
reduzido. Após, os sanitários serão sanitizados.
As Aulas Extras poderão acontecer das seguintes formas:
⁃ disponibilizadas em vídeos previamente gravados ou síncronas,
no caso de professor(a) pertencente ao grupo de risco para a
covid-19;
⁃ presenciais, para alunos optantes por retornar a Escola.
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Locomoção dentro
da Escola
O fluxo de alunos dentro da Escola seguirá uma organização específica.
Deve-se respeitar as sinalizações e obedecer o distanciamento de,
no mínimo, 1,5 m.
Haverá escadas exclusivas para subida e descida.
Elas estarão devidamente sinalizadas.

Espaços Externos e
Horário de Recreio
Os espaços externos serão utilizados seguindo escala e horário
para cada grupo. Haverá marcações no chão para que os alunos
mantenham o distanciamento, mesmo fora da sala de aula.
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Refeições
A lanchonete da Escola permanecerá fechada.
O lanche deverá ser enviado pela família diariamente.
Não será permitido compartilhar o lanche individual.

Bebedouros
Os bebedouros são
acionados por pedal.
Cada aluno deverá ter sua
garrafinha com água,
que poderá
ser reabastecida.

Atendimentos às famílias
Os atendimentos às famílias serão feitos, preferencialmente por
telefone ou videoconferência.
Caso seja de extrema necessidade o atendimento presencial,
será realizado um agendamento.
É importante que apenas um membro da família compareça,
seguindo todas as normas de higienização e distanciamento.

Recepção: 3285-3103
Tesouraria: 99620-2129 / 99951-2632

joana@educandandariovilaboa.com.br
tesouraria@educandariovilaboa.com.br

Educação Infantil: 99611-5008
Fundamental I: 99611-1813 / 99956-3238

coordfase1.vilaboa@gmail.com

Fundamental II: 99637-8419

lilianmccb@hotmail.com
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Organização de saída
A saída acontecerá pelo drive.
Na hora da saída, a criança permanecerá em sala de aula e
será chamada pelo segurança, sendo encaminhada, por uma
assistente, até a saída. Pedimos aos familiares que aguardem no carro.
Para evitar aglomeração e contato de grupos de crianças
diferentes, não teremos o plantão, sendo, assim,
necessária a pontualidade ao buscar a criança na Escola.
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Volta para casa
Ao chegar em casa, os cuidados com a higiene e a segurança
permanecerão.
Retire os sapatos e a mochila em um lugar reservado e
higienize-os logo em seguida.
Higienize as mãos antes de tocar qualquer pessoa ou objeto.
Retire o uniforme e tome banho.
Higienize todos os materiais didáticos que a criança usou
na Escola.
Higienize todos os materiais e objetos a serem encaminhados
à Escola no dia seguinte.
Sabemos que há muitos desafios pela frente, mas estamos
- todos - empenhados para que a Escola seja a mais segura
possível.
Desejamos um bom retorno!
Direção Educandário Vila Boa
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Tradição que evolui.
Valores que são para sempre!

