Orientações aos Responsáveis - Retorno às Aulas Presenciais
APRESENTAÇÃO
O Colégio La Salle Sobradinho, integrante da Rede La Salle de Educação, está se preparando com todo o cuidado para o início do ano letivo de
2021, tomando todas as medidas para que tudo possa correr bem, dentro das mais rigorosas normas de saúde estabelecidas pelas autoridades competentes.
A decisão de retornar às aulas de forma presencial ou remotas será de cada família e ocorrerá de forma híbrida. Nesse formato de ensino, os estudantes
participarão das aulas presencialmente e/ou remotamente. A mesma aula que é realizada presencialmente é transmitida simultaneamente para os alunos que
estiverem em suas casas. As salas de aula estarão organizadas para garantir o distanciamento de 1,5m entre os alunos e professores. Nas turmas onde o
número de alunos que desejam retornar para as atividades presenciais for maior que a capacidade da sala de aula, haverá o escalonamento.
Como acontecerá o escalonamento?
 No caso das salas onde o número de alunos que retornarão presencialmente for maior que a capacidade da sala de aula com a manutenção do
distanciamento de 1,5m, as turmas serão divididas em 2 (dois) grupos. Cada grupo comparecerá às aulas presenciais de forma alternada, sendo
uma semana presencial e a subsequente com atividades remotas. Assim sendo, um grupo retorna no dia 1º de fevereiro e o grupo seguinte no
dia 8 de fevereiro.
 Os grupos serão divididos de acordo com o número da chamada. Nesse primeiro momento, não será possível a divisão dos grupos a partir de
critérios como amizade, afinidade e outros. A única exceção será no caso de irmãos. É importante que haja compreensão e apoio por parte das
famílias neste sentido. Na medida em que as aulas forem acontecendo, casos pontuais poderão ser analisados.
As famílias lassalistas possuem papel fundamental no retorno às aulas presenciais. Com seu apoio, será possível construir um retorno
organizado e seguro. Nesse sentido, pedimos a sua compreensão e colaboração.
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NORMAS DE ACESSO DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS AO COLÉGIO


Preenchimento e assinatura do Termo de Autorização para Assistir as Aulas Presenciais e Declaração de Responsabilidade (anexo no final do
presente documento). A assinatura neste documento é obrigatória e condição indispensável para que o estudante possa participar das aulas
presenciais. Sem o mesmo, não será autorizado o seu ingresso e permanência no ambiente escolar. O documento deverá ser impresso e
entregue junto com o aluno no primeiro dia de retorno.

●

Durante o período da pandemia, o acesso ao estacionamento do Colégio ficará restrito aos colaboradores.

●

Não será permitida a entrada e a circulação dos pais e/ou responsáveis nas dependências do Colégio, exceto com agendamento prévio e para tratativa
de assuntos específicos vinculados à escola.

●

Um dos pais e/ou responsáveis pelos estudantes da Educação Infantil poderá acompanhá-los até a recepção da mesma, sendo tal acompanhamento
restrito a apenas um membro da família.

●

Os pais e/ou responsáveis pelos estudantes dos Ensinos Fundamental I, Fundamental II e Médio poderão acompanhá-los até a parte externa da
portaria.

●

As aglomerações em frente ao Colégio deverão ser evitadas, para que não atrapalhe o fluxo de entrada e saída dos estudantes.

●

A partir do dia 1º de fevereiro, a Cantina Escolar estará aberta, atendendo a todas as normativas de saúde e higiene e o acesso à mesma será
organizado, com manutenção do distanciamento estabelecido.

MEDIDAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

1 Será obrigatório o distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas, especialmente nas salas de aulas, que foram reorganizadas para atender o quantitativo
exigido pelos órgãos legais e garantindo o distanciamento.
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2 Para o ingresso no Colégio será aferida a temperatura, exigida a higienização das mãos com álcool em gel e a passagem por tapetes sanitizantes presentes
em todas as entradas. As mochilas e outros materiais serão higienizados com álcool 70%. Pessoas com temperatura igual ou superior a 37,8º não poderão
acessar as dependências do Colégio.
3 Todos os espaços do Colégio estão com demarcação no piso para garantir um distanciamento seguro e de acordo com as recomendações.
4 Os intervalos e recreios serão feitos com revezamento de turmas e horários alternados. O lanche, para os alunos menores, será realizado dentro da sala
de aula e não poderá ser compartilhado.
5 Os banheiros e lavatórios serão higienizados antes da abertura, após o fechamento e a cada 3 horas.
6 O lixo será removido, no mínimo, três vezes ao dia e descartado com segurança.
7 Os ambientes serão mantidos ventilados, com janelas e portas abertas. Haverá orientação para que se evite o toque nas maçanetas, fechaduras e corrimões.
8 É obrigatório o uso de máscara dentro do Colégio e não será permitida a permanência daqueles que não as usarem.
9 Caso o estudante venha em transporte escolar, o transportador/motorista deverá aguardar a aferição de temperatura, retirando-se apenas após a mesma
e a liberação por parte dos profissionais do Colégio. Essa orientação deverá ser acordada entre a família e o responsável pelo transporte escolar como parte
do contrato de prestação de serviços.
10 A escola deverá ser informada sobre os estudantes que se dirigem ao Colégio utilizando transporte público, para que possam ser devidamente
acompanhados.
11 O Colégio fornecerá água potável para uso em garrafas individuais, que cada estudante deverá trazer de casa, devidamente identificada. Todos os
bebedouros de esguicho foram desabilitados e novos bebedouros foram instalados.
12 A utilização dos banheiros ficará restrita a até 2 alunos, ao mesmo tempo. Haverá junto aos banheiros, permanentemente, um integrante da equipe de
limpeza do Colégio.
13 Todos os colaboradores do Colégio, conforme orientações legais, passaram por exame médico epidemiológico e, quando necessário, testagem para
COVID-19.
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ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS

●

Construa com seu filho um plano de retorno à escola, com horários definidos e claros, para restabelecer rotinas diárias e para que se sintam confortáveis
e saibam o que esperar.

●

Dê a ele a oportunidade de fazer perguntas e de expressar como se sente ao voltar para a escola.

●

Ao sair para o Colégio, conforte e tranquilize seu filho, explicando que o ambiente escolar é um local seguro e que ele deve confiar nos professores e
demais profissionais.

●

Em casa, ensine seu filho como manter uma distância segura.

●

Explique que o Colégio será limpo com mais frequência e que as pessoas estarão usando máscaras e equipamentos de proteção.

●

Torne divertidas as ações de higienização.

●

Informe-o que deve adotar os cuidados necessários para prevenir a doença: higienizar bem as mãos regularmente, usar máscara cobrir boca e nariz
ao espirrar ou tossir e não compartilhar objetos, alimentos e bebidas.

●

Não se esqueça de enviar, diariamente, uma garrafinha de uso pessoal e uma máscara de proteção extra. O lanche poderá ser adquirido na Cantina
Escolar ou trazido de casa.

●

Relembre, às crianças mais velhas, a importância de sempre prestar atenção aos lugares por onde andaram e às pessoas com quem tiveram contato
recentemente, para que possam ajudar caso seja necessário realizar o rastreio de contato.

●

Reforce com seu filho sobre a importância de substituir sua máscara por uma higienizada a cada duas horas ou sempre que orientado pelos professores
e profissionais e a não realizar troca de máscara com os colegas.

●

Oriente seu filho para que não compartilhe materiais e objetos de uso pessoal.

●

Mantenha as unhas cortadas e os cabelos presos de seu filho. Não é indicado o uso de adornos como anéis, colares e brincos.

●

Verifique a temperatura do seu filho antes de sair de casa, pois caso o estudante esteja com temperatura igual ou superior a 37,8°C não poderá acessar
as dependências do Colégio.
4

●

Organize seus horários, pois o estudante não poderá chegar de forma antecipada ao início das aulas e nem permanecer no Colégio após o
término das mesmas

●

Em caso de agendamento para acesso ao Colégio, utilize a máscara durante toda a permanência no local. Não será permitido o trânsito de pessoas
na área interna do Colégio sem sua utilização.

●

Lembre-se de higienizar os materiais do estudante em casa, antes e depois das aulas.

●

Caso seu filho apresente qualquer sintoma relacionado à COVID-19, não o envie para o Colégio e comunique imediatamente ao Serviço de
Coordenação de Turno (SCT).
Se sua opção for pelo retorno de seu filho às aulas presenciais, imprima, preencha e assine o documento abaixo. É um cuidado
absolutamente necessário para a segurança de todos. A assinatura neste documento é obrigatória e condição indispensável para que o
estudante possa participar das aulas presenciais. Sem o mesmo, não será permitido o seu ingresso e permanência no ambiente escolar.
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA ASSISTIR AS AULAS PRESENCIAIS E DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

________________________________________________,

CPF____________________

e

____________________________________________,

CPF______________________ pais e/ou responsáveis pelo aluno ______________________________________, informam que AUTORIZAM o retorno do
aluno sob sua responsabilidade a participar das aulas presenciais do Colégio La Salle Sobradinho e declaram que, pelo que sabem, o estudante:
(

) teve Covid19, tendo já cumprido o prazo estabelecido para sua recuperação plena, atestado por médico responsável;.

(

) não teve COVID-19;

Declara, outrossim, que o aluno supra identificado
➔ não faz parte de grupo de risco;
➔ nas últimas duas semanas, não apresentou sintoma sugestivo de infecção pelo SARS-CoV-2,
➔ não teve ciência da infecção pelo vírus de pessoas com quem conviveu sob o mesmo teto ou com quem teve contato por mais de 15 minutos sem
observar a distância mínima.

Caso apresente pelo menos um sinal de vírus, tenha proximidade com pessoa infectada, ou frequente alguma aglomeração sem proteção sanitária e
distanciamento recomendáveis, não será levado à escola, que será imediatamente informada para orientações, planejamento de atividades letivas em casa,
acompanhamento e futuro retorno.
Sobradinho/DF, _____ de ____________________ de 2021.

_____________________________________________________
Assinatura do Pai e/ou Responsável

Telefone do Responsável para Contato: ______________________
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