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CENTRO EDUCACIONAL PEREIRA ROCHA
Uma nova realidade na educação
Estrada da Conceição, nº 1101 – Mutuaguaçu
São Gonçalo – Rio de Janeiro – CEP: 24461-840
Tel: (21) 3119-2742
Fax: (21) 3119-2701
Home Page: www.pereirarocha.com.br
São Gonçalo, 02 de fevereiro de 2021.

Circ.: 4/2021
Ref.: Pesquisa 1 “Volta às Aulas Presenciais 2021 - Fevereiro” & Protocolo de Retorno às Aulas Presenciais.
Prezados Alunos e Responsáveis,

O retorno às atividades escolares sob um novo modelo representa desafios sem precedentes à educação, sendo o
primeiro deles o planejamento organizacional. Sua finalidade é garantir a integridade física, mental, psicológica e social de
toda a comunidade escolar, paralelamente ao aprimoramento e à reorganização das estratégias de ensino-aprendizagem.
Com responsabilidade e comprometimento estamos nos planejando e nos organizando para retornarmos às atividades
presenciais. Ressaltamos que as famílias poderão optar pelo ensino presencial ou ensino remoto, pois as aulas ministradas
presencialmente serão simultaneamente transmitidas pelo GOOGLE MEET aos alunos que permanecerem no ensino remoto.
Para darmos prosseguimento ao nosso planejamento de retorno, precisamos fazer a tabulação de quantos alunos, por
turma, iremos receber na escola, no mês de FEVEREIRO. Ressaltamos que, mensalmente, enviaremos essa mesma enquete
para os responsáveis. Neste sentido, segue abaixo, o link de acesso à pesquisa:

PESQUISA 1 “VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS 2021 - FEVEREIRO”
LINK: https://forms.gle/tTUASoPMkPT66N6y9
ATENÇÃO! A pesquisa ficará disponível até o dia 04/02, quinta-feira, às 18h. No dia 05/02, sexta-feira, faremos a
contabilização do número de alunos que tem intenção de participar das aulas presenciais. Caso a família não responda à
pesquisa, iremos considerar que optou pelo ensino remoto.
A aferição da quantidade de alunos que optaram pelo ENSINO PRESENCIAL será imprescindível, pois haverá um número
limitado de alunos que poderão assistir às aulas presenciais em cada sala. Portanto, caso o limite de alunos por sala seja
ultrapassado, a escola fará uma programação (RODÍZIO SEMANAL) na turma em questão. Neste caso, mais informações
serão enviadas para o e-mail dos responsáveis e para o grupo da turma (whatsapp).
Confiram a seguir, o nosso “PROTOCOLO DE RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS”, em que estão descritas ações
e compromissos assumidos pela escola, como também os compromissos que caberão às famílias, visando garantir um retorno
seguro e dentro das orientações legais. Essas informações serão pertinentes para embasar a decisão dos responsáveis quanto
à opção pelo ensino remoto ou presencial.

PROTOCOLO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS – CEPRO
A responsabilidade e o comprometimento de toda a comunidade escolar (equipe administrativa e pedagógica da escola,
alunos e responsáveis) no cumprimento das orientações contidas no presente protocolo serão primordiais para viabilizar a
retomada segura das aulas presenciais.
ESCLARECEMOS A SEGUIR, OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR NOSSA INSTITUIÇÃO:
I. Dia a Dia
1. Aferir a temperatura de todas as pessoas que entrarem no colégio (alunos, responsáveis, professores, e demais
colaboradores). Caso o aluno apresente temperatura superior a 37,5ºC, o mesmo será encaminhado para uma sala
reservada, para que a escola faça contato com a família e seu responsável venha buscá-lo. Responsáveis, professores
e demais colaboradores da escola que estejam com temperatura superior a 37,5ºC, não poderão entrar na escola.
2. Assegurar que todas as pessoas estejam utilizando máscara de proteção nas dependências da escola.
3. Exigir desinfecção das mãos com álcool em gel a todos que entrarem no colégio.
4. Manter tapetes sanitizantes na portaria, para desinfecção dos calçados de todos.
5. Disponibilizar álcool em gel na portaria, em pontos estratégicos da escola e em todas as salas de aula para
higienização das mãos.
6. Garantir a limpeza e sanitização de todas as dependências da escola antes e durante o período das aulas.
7. Intensificar a checagem dos procedimentos de limpeza.
8. Assegurar que todos os professores e demais colaboradores estejam utilizando, ao longo do dia, os devidos
equipamentos de proteção – máscara para todos – luvas, face shield, macacão químico e termômetro digital
infravermelho conforme o setor de trabalho.
9. Fazer sinalização do distanciamento de 1,5m no piso em áreas de grande circulação e colocar anteparos para que os
usuários não se aproximem de balcões.
10. Nas salas de aula, estará demarcado o lugar fixo de cada carteira disponível para o assento, em hipótese alguma, a
organização das carteiras poderá ser modificada.
11. Organizar estratégias de entrada, saída, recreio e de circulação no interior da escola, de forma que seja evitada a
aglomeração de pessoas.
12. Sinalizar as dependências da escola de modo a facilitar o entendimento e cumprimento das normas de segurança.
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II. Dinâmica Pedagógica
1. Manter o ensino remoto para os alunos que optarem por não participar das aulas presenciais. Desta forma, faremos a
transmissão simultânea das aulas presenciais pelo GOOGLE MEET. Para os alunos da Educação Infantil manteremos
as postagens das aulas gravadas.
2. Cumprir a carga horária normal das aulas da Educação Infantil ao Ensino Médio.
3. Fazer a transição gradual no formato das avaliações, mesclando a avaliação impressa presencial com exercícios online na plataforma.
4. Promover ações educativas relativas às boas práticas de higiene preventiva com os alunos e equipe da escola.
5. Promover constantemente, aperfeiçoamento e ajustes no protocolo, visando à melhoria e segurança de todo o processo
de retomada.
COMPROMISSOS QUE SOLICITAMOS AOS ALUNOS E SEUS RESPONSÁVEIS:
I. Dia a Dia
1. Entrar no colégio usando máscara de proteção, trazendo, pelo menos, mais uma para substituição ao longo do dia.
2. Fazer aferição da temperatura na portaria.
3. Fazer a desinfecção das mãos com álcool em gel.
4. Passar pelo tapete sanitizante.
5. Manter distanciamento de 1,5m entre os colegas e demais pessoas da comunidade escolar.
6. Trazer squeeze ou garrafa com água para uso exclusivo do aluno, dessa forma o bebedouro será utilizado somente
para encher a garrafa.
7. Trazer álcool em gel para uso exclusivo do aluno, ainda que a escola o ofereça em todas as salas de aula e em lugares
estratégicos.
8. Trazer lanche de casa.
9. Não compartilhar alimentos, assim como qualquer tipo de material.
10. Está suspenso o porte de objetos ou brinquedos que possam ser compartilhado entre os estudantes. A saber, itens
permitidos: máscaras, garrafas com água, lanche e material escolar.
11. Todos os objetos que cheguem à escola (dentro das mochilas) devem ser devidamente higienizados antes e após sua
utilização na escola.
12. Seguir as normas e recomendações do colégio e, em caso de dúvidas, procurar o responsável pelo setor cuja dúvida
se refere.
ATENÇÃO!
13. Não deverá frequentar a escola o estudante que:
a. apresentar contraindicações que configurem risco à saúde.
b. tenha contato com familiares ou outras pessoas que apresentem teste positivo para COVID-19. O aluno deve
se manter afastado por um período de 14 dias e a escola deve ser comunicada.
c. manifeste sintomas suspeitos da COVID-19.
14. Principais sintomas da COVI-19: febre (temperatura superior a 37,5ºC); tosse seca; cansaço; dores e desconfortos;
dor de garganta; diarreia; conjuntivite; dor de cabeça; perda de paladar ou olfato; erupção cutânea ou descoloração
dos dedos das mãos ou dos pés; dificuldade de respirar ou falta de ar; dor ou pressão no peito; perda de fala ou
movimento.
15. Para o caso do aluno identificado com qualquer sintoma da COVID-19 na escola, o plano de contingência para detecção
de casos suspeitos será acionado. Conheça o procedimento:
a. Utilizar uma sala reservada, pré-determinada e exclusiva para que o estudante aguarde seu responsável.
b. Comunicar o fato aos responsáveis;
c. Emitir documento de comunicação para a família;
d. Enviar comunicado e orientação para os demais alunos da turma.
II. Dinâmica Pedagógica
1. (Responsáveis / Família) – responder, MENSALMENTE, à pesquisa de volta às aulas presenciais, optando pelo ensino
presencial ou remoto.
2. (Alunos) - assistir às aulas e realizar as atividades propostas.
IMPORTANTE! Todas as ações, rotinas e procedimentos descritos no presente documento poderão ser revistos e modificados
de acordo com a evolução da situação, necessidade de adequação às regras ou recomendações das autoridades públicas.
Solicitamos a compreensão e, especialmente, a colaboração de toda a comunidade escolar no respeito e na observância aos
pontos aqui colocados.
Desde já, agradecemos a confiança em nossa Instituição!
Estamos à disposição para demais esclarecimentos.
Atenciosamente,
A Direção.

