
Estimados Pais e/ou Responsáveis,

Esperamos que vocês e suas famílias estejam bem e com saúde!  Vocês são muito

especiais para nós, pois nos confiam esse tesouro precioso, que são seus filhos!

Assim, a partir dessa interação de confiança, reiteramos que o Colégio Santa Rita

continua com todo empenho na gestão e atentos às orientações das autoridades

governamentais e de saúde.

Na oportunidade informamos que chegou o momento de retorno às aulas

presenciais, conforme a publicação pelo Município de Conselheiro Lafaiete-MG do

Decreto nº 164 de 10 de agosto de 2021, que “dispõe sobre o retorno gradual das

atividades escolares presenciais nas instituições de ensino no âmbito de

Conselheiro Lafaiete”.  Assim, temos a autorização para retornarmos às atividades

a partir do dia 25 de agosto de 2021.

O Colégio Santa Rita está preparado para o retorno das aulas presenciais com os

protocolos de biossegurança, colaboradores treinados e infraestrutura

completamente apta para receber nossos alunos com segurança. O momento

ainda é desafiador, mas com empenho e o apoio de toda comunidade escolar

superaremos os desafios e sairemos deste momento mais fortalecidos.

Ressaltamos que nossa escola é privilegiada por estar inserida num complexo

junto à natureza, em um ambiente educativo, planejado com espaços internos

amplos e ventilados, com áreas abertas, espaços de convivência com área

verde e, ainda, com centro esportivo adequado para realização das atividades

ao ar livre.

Neste contexto, o Comitê de Prevenção e Contingência da Covid-19 do

Colégio Santa Rita – FASAR vem trabalhando continuamente para que toda a

nossa comunidade escolar esteja devidamente informada e preparada para o

retorno presencial das atividades. Foram elaborados protocolos em

concordância com as normas técnicas e sanitárias visando à promoção das

boas práticas de biossegurança no ambiente escolar.
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Os protocolos terão o alcance que se espera com o empenho e a colaboração de

todos (alunos, pais e/ou responsáveis, professores e colaboradores da escola).

Juntos poderemos garantir a confiança necessária para que possamos retomar a

rotina de ensino com segurança e saúde, preservando a VIDA de todos.

Assim sendo, apresentamos os protocolos estabelecidos e as orientações que

deverão ser observadas e praticadas por toda comunidade escolar em todos os

ambientes do Colégio. Vale lembrar que todos os procedimentos devem ser

adotados desde a saída de casa até o retorno do estudante.



        Os alunos do Ensino Fundamental - Anos Iniciais

deverão se apresentar na portaria da escola junto aos pais

e/ou responsáveis e não poderão ser conduzidos pelo

responsável legal até a sala de aula, minimizando a

circulação e o fluxo de pessoas no ambiente escolar.

         Quando necessário, os alunos da Educação Infantil e

os que precisam de apoio para deslocamento poderão ser

conduzidos apenas por um responsável legal.

 

        Os alunos que utilizam transporte público ou escolar

devem ter cuidados especiais: Utilizar a máscara de

proteção durante todo o percurso, manter distância segura

dos demais passageiros e, sempre que possível, manter a

janela aberta e as mãos higienizadas.

Ao sair de casa, evite levar itens desnecessários.

Evite o uso de relógios, pulseiras, anéis, brincos,

correntinhas e outros acessórios, pois eles

dificultam a higienização.

 
Use máscara durante todo o deslocamento para a

escola. O uso de máscaras será obrigatório nas

dependências do Colégio e faz parte das

recomendações governamentais em todos os

ambientes públicos.

 
Certifique-se de levar máscaras extras para as

eventuais trocas. Os alunos devem ter uma

sacolinha plástica para armazenar as máscaras

que forem utilizadas.

 
Tenha sempre um recipiente com álcool em gel

70% para higienização das mãos.

É obrigatório o uso de calçados fechados.

Os óculos devem ser higienizados

constantemente.

 

Cada aluno deverá levar sua própria garrafa de

água, utilizando os bebedouros comuns  apenas

para enchê-las, sem encostar no bico da torneira.

Lembrando que as garrafinhas não poderão ser

compartilhadas.

 
Evite aglomerações. A infraestrutura do Colégio

Santa Rita possui demarcações no chão indicando

o distanciamento necessário para a segurança.

 

Pratique o distanciamento social. Lembre-se de

que ainda não podemos cumprimentar os

professores e colegas com abraços e beijos.

Higienize sua mochila ao sair e ao chegar em

casa.

CUIDADOS ANTES DE SAIR DE CASA
E DURANTE O TRAJETO ENTRE A CASA E O COLÉGIO



CUIDADOS NO AMBIENTE ESCOLAR
Espaço de convivência
Aproveitaremos ao máximo as áreas ao ar livre do Colégio Santa Rita
para a realização de atividades, mantendo as condições de
distanciamento físico.
 
Salas de aula
Nossas salas de aula são amplas e arejadas, mas precisamos evitar
aglomeração e respeitar a sinalização.
 
As salas de aulas serão sinalizadas com a demarcação dos lugares
mantendo as condições de distanciamento físico e higienização
adequada. As carteiras estarão posicionadas respeitando o
distanciamento e não deverão ser deslocadas. Somente as carteiras
demarcadas poderão ser utilizadas.

Serão exigidos o distanciamento social e a higienização com álcool em
gel 70%. Os alunos serão instruídos a sempre permanecerem em seus
lugares.

Banheiros e vestiários
Respeitaremos a sinalização de capacidade máxima do local. Todos
devem lavar as mãos antes e após utilizar o banheiro. Para o uso de
banheiros e vestiários, será respeitada a capacidade máxima dos
espaços. Indicações no piso manterão o distanciamento em caso de
filas. 

Sinalização
O Colégio apresentará sinalização com orientações quanto aos
procedimentos que deverão ser adotados. O cumprimento de todas as
orientações é de caráter obrigatório.

Uniforme
Recomendamos o uso de uniforme escolar sempre que possível.
Pedimos aos pais e/ou responsáveis o cuidado na higienização do
vestuário dos alunos.

Refeitório e lanchonete

Nossos refeitório e lanchonete são amplos e arejados, possibilitando que

as refeições sejam feitas de forma segura e confortável.

Será recomendado o uso dos espaços apenas quando necessário. Assim,

recomendaremos que os alunos realizem seu lanche em sua própria sala

de aula nos horários determinados.

Para uso do refeitório e lanchonete, serão mantidos a demarcação dos

lugares nas mesas, indicações para o distanciamento físico e

dispensadores de álcool em gel. O uso destes espaços acontecerá de

forma escalonada.

Aferição de temperatura

A temperatura de todos os alunos, responsáveis legais e todos os

colaboradores da escola será aferida na entrada do Colégio. Não será

permitida a entrada de pessoas que apresentarem temperatura acima de

37,8°C. Nestes casos, recomendamos que os pais e/ou responsáveis

retorne com o estudante para casa e busque atendimento à rede pública

ou privada de saúde para monitoramento dos sintomas.

Higienização dos calçados

Tapetes sanitizantes estarão dispostos em todos os acessos à escola para

a higienização dos calçados.  Todos os alunos e colaboradores do

Colégio deverão utilizá-los antes do acesso às instalações internas.

O USO DA MÁSCARA DE PROTEÇÃO
A máscara será de uso obrigatório dentro da escola

para todos os alunos com idade acima de 3 anos.

Todos devem utiliza-la corretamente, sempre

cobrindo a boca e o nariz. Recomendamos

máscaras com, no mínimo, duas camada de tecido.

 

Ressaltamos que a máscara deve ser trocada

sempre que estiver úmida ou suja. Dessa forma, é

recomendável que cada aluno tenha mais de uma

máscara disponível e que leve-a em uma sacola

para guardá-las.

 

Não é permitido emprestar ou usar máscaras de

outras pessoas, nem compartilhar objetos pessoais.

 

Cada aluno será responsável pelos cuidados com a

sua máscara. Reforçamos que as perdas de

máscaras não serão de responsabilidade da escola.

Todos devem evitar tocar ou ajustar a máscara

durante o uso. Se isso ocorrer, é preciso lavar as

mãos com água e sabão, ou higieniza-las com álcool

em gel 70%.

Todos devem evitar retirar a máscara, mantendo-a

na posição correta, além de não retirar a máscara

para falar.

É preciso limpar as mãos antes de remover uma

máscara e tocar apenas nas tiras ou laços.

As máscaras já utilizadas devem ser depositadas

numa sacolinha plástica fechada para evitar uma

eventual contaminação do restante dos pertences.

As máscaras de tecido devem ser higienizadas e

lavadas antes de serem reutilizadas.



HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ETIQUETA RESPIRATÓRIA

CONDUTA - CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS

Os pais e/ou responsáveis devem informar ao Colégio em
possíveis casos de sintomas de Covid-19 entre os alunos.

O aluno que tiver contato pessoas com diagnóstico
confirmados de Covid-19 deverá permanecer em casa por 14
dias.
 
O aluno que tiver contato com pessoas com suspeita
(contatante) de terem contraído a Covid-19 deverá
permanecer em casa até que se estabeleça o diagnóstico. Se
confirmada a Covid-19, o aluno deverá permanecer em casa
por 14 dias.
 
Considera-se contatante o indivíduo que teve contato
próximo ou direto com um caso confirmado ou suspeito de
Covid-19, ou que tenha permanecido próximo a este durante
mais de 15 minutos, ou compartilhou o mesmo ambiente
familiar.
 
Os alunos deverão se afastar das atividades presenciais do
Colégio quando houver: casos confirmados, suspeitos e
contatantes de casos confirmados de Covid-19 na família. A
escola deverá ser informada pelos pais e/ou responsáveis
para adotar as estratégias de prevenção, bem como as
medidas pedagógicas e orientações para o retorno seguro do
aluno ao Colégio.
 
Em caso de confirmação médica ou laboratorial da Covid-19,
contato com pessoas confirmadas ou suspeitas, ou ainda
apresentação de sinais e sintomas da doença, o aluno deverá
permanecer em casa e procurar atendimento médico.

Lavar as mãos com frequência.

Usar sabão e água, ou álcool em gel 70%.

Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e

objetos de uso pessoal.

Deve-se evitar tocar em superfícies compartilhadas,

tais como: maçanetas, teclados, corrimãos,

interruptores, entre outras. Se o fizer, o aluno

precisa higienizar as mãos imediatamente.

Higienizar sempre as mãos antes e depois das

refeições.

Ao entrar na escola, ao entrar e sair das salas de

aula e banheiros, deve-se higienizar as mãos com

álcool em gel 70%. Há dispensadores com o

produto ao longo de todo o Colégio.

 

O aluno deve evitar tocar os olhos, o nariz ou a

boca sem antes higienizar as mãos. A contaminação

é feita por essas vias.

 

Recomendamos usar um lenço de papel ao tossir

ou espirrar e descarta-lo corretamente. Se não for

possível usar o lenço de papel, cobrir nariz e boca

com o braço dobrado.

Considera-se caso suspeito o indivíduo que ainda não fez teste

laboratorial ou avaliação médica e apresenta quadro respirató-

rio agudo com um ou mais dos seguintes sinais ou  sintomas:

Febre (temperatura axilar acima de 37,8°C)

Falta de ar ou dificuldade em respirar

Tosse seca

Congestão nasal 

Dor de garganta

Diarreia

Anosmia (incapacidade de sentir odores)

Perda ou diminuição do olfato e paladar

Dores musculares e no corpo

Cansaço ou fadiga
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RETORNO ÀS AULAS EM CASO DE COVID-19 OU SUSPEITOS

ORIENTAÇÕES GERAIS

ALUNOS QUE RECOMENDAMOS PERMANECER EM ENSINO REMOTO

    Alunos que residam com familiar portador de doença de risco

para complicação da Covid-19.

    Alunos que estejam cumprindo o período de afastamento

recomendado para casos confirmados, suspeitos e contatantes.

    Alunos com doenças crônicas e risco de complicações pela

Covid-19.

    Alunos que apresentarem dificuldades em cumprir adequada-

mente este protocolo de prevenção.

BIOSSEGURANÇA

Mantenha-se sempre informado(a) sobre a Covid-19, recorrendo
a fontes oficiais. Cuidado com as fake news! Evite absorver e
compartilhar conteúdos de fontes não confiáveis.

Caso tenha alguma dúvida, procure a coordenação pedagógica. 
O Comitê de Prevenção e Contingência da COVID-19 do Colégio
Santa Rita estará à disposição de pais e/ou responsáveis e
atuará acompanhando este momento.

O Colégio Santa Rita – FASAR agradece por sua escolha de
parceria e confiança no processo de formação educacional
do(a) seu(sua) filho(a).
Proteção Divina para vocês e para toda a família!

Os desafios desse atual momento são muitos, mas a

disposição de vocês para nos apoiar e, assim como nós,

acreditar que a educação não pode parar tem valor

incalculável. Juntos superaremos esse momento!

Alguns momentos podem ser difíceis, mas, no entanto,

contamos uns com os outros. Vamos nos manter engajados

em prol de nossos estudantes, sem poupar esforços, com

esperança, continuando a sonhar e a acreditar que essa fase

vai passar!

O aluno que testar positivo para a COVID-19 deverá se afastar

das aulas por 14 dias. Recomenda-se que pais e responsáveis

do aluno procurem orientação médica e comuniquem

imediatamente à escola para que sejam tomadas todas

medidas necessárias. Considera-se caso confirmado o aluno

que apresentar teste positivo ou ter sintomas compatíveis

com a doença identificados em avaliação médica.

O aluno que apresentar quadro suspeito de Covid-19

deverá permanecer em casa. Neste caso, o retorno do

aluno às aulas estará condicionado à avaliação

médica ou à apresentação de um teste negativo para

a presença do novo coronavírus e à apresentação de

um quadro assintomático por um prazo de 72 horas.

Os professores e colaboradores do Colégio Santa Rita foram

treinados e orientarão os alunos em relação aos fluxos

demarcados, à lotação dos ambientes escolares, e ao

distanciamento necessário entre as pessoas. Precisamos da

colaboração de todos.

Serão higienizados constantemente os ambientes e objetos: salas

de aula (mesas, carteiras e outras superfícies compartilhadas),

banheiros (louças sanitárias, válvulas de descargas, torneiras e

outras superfícies compartilhadas), maçanetas, teclados,

corrimãos, interruptores e demais itens compartilhados.

Manteremos nossas práticas de transparência e cuidado. Por isso, nossa vigilância será constante: sempre que for necessário,

essa cartilha será revista para incorporar novas diretrizes, atualizações ou decisões governamentais e políticas públicas.
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