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MENSAGEM DA DIREÇÃO
Querida família e alunos, 

“Jamais desista das pessoas que ama. Jamais desista de ser feliz. Lute sempre pelos seus sonhos. 

Seja profundamente apaixonado pela vida. Pois a vida é um espetáculo imperdível.” Augusto Cury.

A saudade de vocês é muito grande, por isso a Direção do Colégio Estrela Sírius está preparando 

tudo com muito cuidado para o nosso retorno presencial. Estamos ansiosos em poder dizer: “Bem 

vindo ao colégio querido aluno, que seu ano seja repleto de muito aprendizado e alegria!”.

Cientes dos problemas, preparamos este plano de retorno para orientar e esclarecer os 

procedimentos que farão parte da rotina escolar em 2021. 

Com amor e saudades,

Equipe Estrela Sírius – Estrelinha Alegre



INFORMAÇÕES IMPORTANTES – COVID 19

Conhecida mundialmente, desde Março/2020, a Covid-19 é uma doença que pode causar 
diferentes tipos de sintomas, desde sintomas leves até quadros extremamente graves.

O vírus pode ser transmitido de pessoa a pessoa ou através de superfícies e objetos. 

Este vírus, pode ser eliminado pela higienização de ambientes e desinfecção das mãos e 
superfícies. 

Entre outras medidas, devemos adotar barreiras físicas como o distanciamento social mínimo 
de 1,5 metro e uso constante de máscara facial. 



EVITANDO A EXPOSIÇÃO AO VÍRUS

As quatro medidas abaixo são de extrema importância para evitar a contaminação:

Manter o distanciamento 
mínimo de 1,5 metro.

Usar máscara facial 
sempre.

Higienizar bem as mãos 
com água e sabão e usar 

álcool em gel.

Higienizar bem objetos e 
superfícies.



ALUNOS - GRUPO DE RISCO
➢ Portadores de doenças pulmonares, asma, fibrose, displasia, sequela de tuberculose, entre 

outras com comprometimento da função pulmonar;

➢ Portadores de doenças cardíacas graves: infarto, doença arterial coronária, insuficiência 

cardíaca, entre outras;

➢ Portador de diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2;

➢ Portador de doença renal crônica;

➢ Imunossuprimidos: com algum câncer ativo e em tratamento, transplantados, síndrome de 

Down (com imunodeficiência documentada), entre outros;

➢ Portadores de doenças do sangue, como anemia falciforme, leucemia, entre outras;

➢ Portador de doenças neurológicas que acometem a função pulmonar, epilepsia não controlada, 

demência, paralisia cerebral, entre outras;

➢ Portador de doenças metabólicas hereditárias com comprometimento de função de órgão.



SINTOMAS A SEREM OBSERVADOS

Principais sintomas em crianças e adolescentes:

➢ Febre igual ou maior que 37,5°;

➢ Tosse;

➢ Taquicardia;

➢ Dor de cabeça, garganta ou dor ao engolir;

➢ Dificuldade respiratória;

➢ Sintomas nasais (nariz escorrendo ou congestão);

➢ Diarreia;

➢ Náuseas ou vômito;

➢ Cansaço, fadiga, moleza; 

➢ Manchas pelo corpo;

➢ Expectoração;

➢ Dor abdominal;

➢ Perda ou diminuição de paladar e 

olfato;

➢ Dor no peito.



ACOMPANHAMENTO
DIÁRIO



ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE EM CASA
Estando o aluno sem os sintomas discriminados acima, o mesmo se encontra apto a 
frequentar a escola. 
Algumas rotinas diárias serão necessárias para garantir a segurança de todos:

➢ Todos os dias, a família deverá checar a saúde do aluno;

➢ É expressamente proibido, encaminhar o aluno à escola apresentando ao menos um dos 

sintomas de COVID-19, mesmo que seja leve;

➢ O aluno que apresentar sintoma, se torna inapto a frequentar as dependências da escola, 

devendo procurar orientação médica e manter o isolamento;

➢ A escola deverá ser comunicada imediatamente sobre qualquer suspeita de COVID-19 

por e-mail. A coordenação fará o acompanhamento dos casos. 

A família que encaminhar seu (s) filho (s) para a escola se declara ciente e responsável pelo acompanhamento de 
saúde diária em casa.



QUEM PODE VIR PARA A ESCOLA?

Os alunos foram divididos em 4 grupos:

A. GRUPO DE RISCO: Apresentam algum tipo de comorbidade citada acima, a recomendação 

é que apresente carta médica para frequentar a aula ou ficar em isolamento social. 

B. SINTOMÁTICOS: São aqueles que estão apresentando um ou mais sintomas de COVID-19, 

são potenciais transmissores. A recomendação para este grupo é não frequentar a escola, 

procurar orientação médica e manter o isolamento.

C. ASSINTOMÁTICOS: Pessoas que não apresentam sintomas, mas tiveram contato com 

casos suspeitos de COVID-19, devem aguardar 14 dias para retornar à escola. 

D. APTOS: São pessoas que não se enquadram nos grupos acima. 



ENTRADA E SAÍDA DO COLÉGIO

Abaixo serão listadas algumas condutas de prevenção durante o período de entrada na 
escola:

➢ Ao chegar, os alunos deverão seguir diretamente para a sala de aula; 

➢ Os pais não estão autorizados a entrar na sala de aula, e atendimentos com a coordenação 

serão feitos mediante agendamento;

➢ Ao final da aula os alunos serão liberados conforme chegada dos pais ou responsável, serão 

chamados no microfone preservando assim o distanciamento;

➢ Não será permitido a permanência nas áreas comuns da escola antes e nem após a aula.



TURMAS EM SALA DE AULA

Após a triagem na entrada, os alunos serão direcionados para a sala de aula, não havendo 

interação com as demais dependências. 

Caso o aluno seja deslocado para outra dependência será respeitado o padrão de higienização e 

distanciamento. 

O Colégio Estrela Sírius – Estrelinha Alegre prioriza a transparência e segurança de todos.

Caso algum aluno apresente sintomas dentro da escola, o mesmo será enviado para a Sala da 

Coordenação , para aferição da temperatura e acompanhamento. 

A coordenação entrará em contato com a família ou responsável para vir buscá-lo o mais breve 

possível. 



ROTINAS DE 
SEGURANÇA



ROTINA DE SEGURANÇA – NA ENTRADA DO COLÉGIO

Toda a equipe do colégio foi treinada para fazer o primeiro contato com o aluno na entrada do 
colégio. 

Ao chegar ao colégio, alunos, colaboradores e visitantes devem:

Aferir a temperatura com 
termômetro de 

infravermelho de testa. 

Higienizar as mãos com 
álcool em gel 70%.

Usar máscara facial 
sempre.

Obedecer as 
determinações de 

distanciamento social de 
pelo menos 1,5 metro.



USO DA MÁSCARA NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO

➢ O uso da máscara é obrigatório nas dependências da escola, no transporte escolar ou no 

percurso de casa até a escola;

➢ O uso das máscaras para crianças da Educação Infantil é obrigatório e será supervisionado 

pela equipe escolar;

➢ As máscaras são de uso pessoal e intransferível, devendo ser higienizadas com água e sabão 

diariamente;

➢ As máscaras devem ser trazidas para a escola em sacos individuais de plástico ou de papel 

para serem acomodadas após o uso;

➢ Cada aluno deve levar para a escola 4 máscaras para trocar durante o período de aula;

➢ Seguiremos a orientação de higienização das mãos antes e depois de trocar as máscaras. 



CUIDADOS AO TOSSIR E ESPIRRAR

Alguns cuidados são importantes em caso de tosse ou espirro, seguindo o protocolo abaixo 
minimizaremos o risco de disseminação de gotículas pelo ambiente. 

Ao tossir ou espirrar 
cubra o rosto com um 

lenço de papel 
descartável. 

Caso não tenha lenço, 
use a parte interna do 

braço para cobrir a boca.

Higienize as mãos 
sempre. 



LAVAGEM DAS MÃOS

Dentro do ambiente escolar, professores, auxiliares e colaboradores irão orientar os alunos a 
lavar e higienizar as mãos com frequência conforme orientações abaixo.



USO DE EPI (Equipamento de proteção individual)

➢ Face Shields – Será usado pelos colaboradores que exercem atividades que necessitam de 

aproximação do aluno;

➢ O uso de luvas descartáveis não é recomendado para alunos e professores. Neste caso, a 

recomendação é a constante higienização das mãos;

➢ Os colaboradores farão uso de luvas descartáveis para higienização de ambientes e 

descarte de lixos e resíduos. 

Desta maneira a exposição ao vírus dentro do ambiente escolar será menor tanto para os 
colaboradores quanto para os alunos. 



HIGIENIZAÇÃO

A rotina de higienização da escola foi intensificada (grades, portas, maçanetas, etc.), todos os 

ambientes serão higienizados antes do início das aulas, a cada troca de turno, durante o 

intervalo e ao término do dia. 

➢ O lixo da escola será recolhido três vezes ao dia ou sempre que houver necessidade para 

evitar acúmulo de resíduos;

➢ As salas da Educação Infantil terão um reforço especial na limpeza para remoção de lixos, e 

higienização dos ambientes;

➢ Todas as salas, corredores, banheiros, cozinhas e demais locais comuns contam com 

dispenseres de álcool em gel 70% e papel toalha caso haja necessidade de higienização das 

carteiras e/ou objetos. 



HIGIENIZAÇÃO

➢ Todos os ambientes ficarão com portas e janelas abertas para manter a ventilação natural, 

evitando a circulação do vírus. 

➢ Objetos como pelúcias e almofadas de tecido que não podem ser higienizados 

frequentemente foram retirados das salas de aula da Educação Infantil. 

➢ O elevador será de uso exclusivo de pessoas com necessidades especiais e será higienizado 

a cada três horas. 

➢ Sanitários serão limpos e higienizados a cada três horas ou sempre que houver 

necessidade. A reposição de sabonete líquido e álcool em gel serão feitas a cada hora. 

➢ Antes e após o uso do sanitário o aluno será orientado a higienizar as mãos com álcool em 

gel 70%.



AMBIENTES E 
TRANSPORTES



DISTANCIAMENTO EM SALA DE AULA 
➢ Dentro da sala de aula, mesas e cadeiras ficarão distantes 1,5 metro e o professor distante 2 

metros da primeira fileira; 

➢ Todas as salas, lugares compartilhados como: informática, sala de jogos, laboratórios, 

bibliotecas, seguem o mesmo padrão de distanciamento;

➢ Corredores, escadas e pisos em geral estão demarcados para que os alunos tenham noção da 

distância mínima necessária;

➢ Professores, auxiliares e colaboradores farão a fiscalização do distanciamento e higienização 

no dia a dia;

➢ Não será permitido nenhum tipo de aglomeração.



INTERVALO

Os alunos da Educação Infantil e 1° Ano do Ensino Fundamental I deverão trazer seus lanches 

de casa, seguindo orientação do cardápio enviado pela escola, priorizando o 

acondicionamento dos lanches em embalagens descartáveis. O horário do lanche será feito 

dentro da sala de aula para evitar circulação de alunos pela escola, caso seja possível e 

seguro encaminharemos separadamente as salas ao refeitório. 

Os alunos do Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio, poderão frequentar a cantina de 

forma escalonada para evitar aglomerações. Os pedidos de lanche na cantina deverão ser 

solicitados durante as aulas.



BEBEDOURO

➢ Bebedouros só poderão ser utilizados para a reposição das garrafas individuais de água; 

➢ Antes e após o uso do bebedouro o aluno deverá higienizar as mãos; 

➢ Não será permitido utilizar os bebedores com a boca diretamente na saída de água. 
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PÁTIOS E QUADRAS

➢ As quadras poderão ser utilizadas para aulas de Educação Física, atividades pedagógicas e 

atividades extra curriculares respeitando o número máximo de alunos e o distanciamento 

social. 

➢ Antes de entrar ou sair desses ambientes os alunos deverão higienizar as mãos e os 

pertences que irão utilizar. 

SALA DE MÚSICA, LABORATÓRIOS, BIBLIOTECAS

Todos os ambientes da escola seguirão o mesmo padrão de distanciamento e higienização, 

sendo higienizados a cada troca de turma, intervalos ou sempre que houver necessidade.



TRANSPORTE ESCOLAR

O transporte escolar escolhido pelos pais ou responsável, deve seguir os procedimentos de 

segurança básicos:

➢ O transportador deve checar a temperatura e os sintomas do aluno antes de autorizá-lo a 

entrar no ônibus/van;

➢ O uso de máscara facial dentro do transporte escolar é obrigatório durante todo o percurso;

➢ O aluno deve higienizar as mãos antes de entrar no veículo.

As famílias devem cobrar e fiscalizar a adoção dessas medidas dos prestadores de 

serviços contratados.



ORIENTAÇÕES 
GERAIS



ORIENTAÇÕES GERAIS
➢ Levar o mínimo possível de materiais, sempre de uso pessoal (caderno, lápis, borracha, 

canetas, etc.);

➢ É proibido o compartilhamento de material entre alunos;

➢ Ter sempre 4 máscaras faciais de reserva para troca a cada 3 horas ou se necessário;

➢ Trazer sacos plásticos higienizados para acomodar máscaras sujas;

➢ Trazer lanches em embalagens descartáveis; 

➢ Cada aluno deve ter sua própria garrafinha de água, que poderá ser reposta nos 

bebedouros da escola. 

RETORNAREMOS EM SEGURANÇA, COM CUIDADO E PRESERVANDO A SAÚDE DE 

TODOS!


