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INDICAÇÕES GERAIS

As diretrizes a serem consideradas para o retorno das aulas presenciais do

Colégio Santa Cruz estão pautadas:

Orientações gerais à prevenção, o controle e à mitigação da transmissão da Covid-19

(Ministério da Saúde - dia 19 de junho de 2020, no Diário Oficial da União (DOU), a

portaria nº 1.565).

Recomendações do MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA

REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO (Sede/Procuradoria do Trabalho no

Município de ARAGUAÍNA), pelos(as) Procuradores(as) do Trabalho in fine

assinados(as), com fundamento na Constituição da República, artigos 7º, XIII, XIV,

XXII e XXXIII, 127, 196, 200 e 227, na Lei Complementar no 75/1993, artigos 5º, III,

alínea “e”, 6º, XX, 83, V, e 84, caput, e na Lei nº 8080/1990 (Lei Orgânica da Saúde).

Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas

Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia. PARECER CNE/CP Nº:

11/2020 - Conselho Nacional de Educação.

DECRETO 241, DE 13 DE JULHO DE 2020 - Prefeitura Municipal de Araguaína.

PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COLÉGIO SANTA CRUZ

A Toda Comunidade Escolar,

Informamos que, a direção do Colégio Santa Cruz decidiu pelo retorno às aulas

presenciais para o ano de 2021, considerando o estágio atual e local da pandemia da

COVID-19, divulgados pelos Poderes Executivos Municipal e Estadual. Elaboramos o

seguinte Plano de Contingência, priorizando a saúde e o bem-estar de todos os

envolvidos neste processo. E, CONSIDERANDO:

1) A decisão pela reabertura está condicionada à execução dos protocolos estipulados

pelo governo, bem como à autorização do município e estado do Tocantins.
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2) As aulas remotas: assíncronas e síncronas continuarão sendo disponibilizadas

diariamente aos alunos cujas famílias decidirem não enviar os(as) filhos(as) para o

Colégio.

Para as famílias que optarem pelo isolamento social, alunos do grupo de risco

e alunos especiais, solicitamos às famílias que entrem em contato com a Coordenação

para formalizar essa opção;

3) As aulas remotas serão disponibilizadas através das salas virtuais da Plataforma

Google (Google Classroom e Google Meet), conforme já vinha sendo realizado no período

do isolamento.

4) O ensino será de forma híbrida (presencial e remota), algumas disciplinas serão

ofertadas apenas de forma remota. 

5) As atividades escolares regulares do contraturno, como plantões, reforço e revisões

serão ofertadas remotamente, ficando para o presencial apenas os casos de atendimento

a grupos com demandas especiais.

6) Biblioteca - Somente para empréstimo ou atividades acompanhado do professor.

 Fique atento aos espaços que ficarão fechados  durante esse período de pandemia:

Área de estudo;

Salas de estudo individual e em grupo;

Computadores para pesquisas;

Serviço de guarda volumes.

7) Intervalo do Recreio - Será nas áreas externas e somente para alimentação, com

monitoramento dos auxiliares pedagógicos e respeitando o distanciamento recomendado.

Indicamos que cada aluno traga seu próprio lanche de casa.
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ATENÇÃO: Alunos que trouxerem lanche de casa devem fazê-lo em uma lancheira
que possa ser higienizada na entrada da escola. Não poderá ser utilizada a
geladeira da escola para armazenamento de lanches, por isso recomendamos o uso
de lancheiras térmicas.

A cantina estará em funcionamento, serão vendidos apenas produtos embalados e que

possam ser adequadamente higienizados.

8) O retorno às aulas presenciais ocorrerá dentro dos padrões de segurança sanitária e

de acordo com Plano de Contingência elaborado pelo Colégio Santa Cruz, atendendo às

recomendações das autoridades de Saúde e da Educação, nas esferas Nacional,

Estadual e Local, visando o resguardo de toda a sua comunidade escolar e população em

geral.

9) Acesso ao ambiente escolar:

Ensino Médio - Portaria da Faculdade Católica Dom Orione

Ensino Fundamental 1 e 2 - Portaria principal Colégio Santa Cruz

Educação Infantil - Portaria do Santa Cruz Júnior

Ao chegar às portarias da escola, todas as pessoas deverão passar pelo

procedimento de higienização:

Aferição de temperatura;

Higienização das mãos;

Higienização dos calçados;

Higienização de Bolsas e lancheiras.

10) Senhores pais e alunos é hora de se preparar para “o novo normal”, atentem-se para

as recomendações de cada segmento que segue em anexo.
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ORIENTAÇÕES PARA O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS

As Orientações apresentadas deverão ser cumpridas rigorosamente.

I – ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS

1. ENTRADA DOS ALUNOS(AS)

1.1. LOCAL

A entrada dos alunos se dará́ pelas seguintes portarias:

Portaria da Faculdade Católica: Alunos do Ensino Médio;

Portaria central do Colégio Santa Cruz: Alunos do Ensino Fundamental 1 e 2;

Portaria do Santa Cruz Júnior: Educação Infantil

OBSERVAÇÃO: Os horários de entrada serão orientados pela coordenação de cada
segmento.

1.2. PROCEDIMENTO DE ENTRADA

a) Os pais/alunos(as) deverão aguardar no carro para não ter aglomeração na portaria;

b) O espaçamento mínimo de 1,5m de distanciamento social entre todas as pessoas

envolvidas na recepção dos (as) alunos (as) no Colégio;

c) No portão de entrada, a ação dos funcionários será de acordo com os seguintes

procedimentos de higiene:

Somente será permitida a entrada de alunos com máscaras;

Os alunos adentrarão ao Colégio, INDIVIDUALMENTE, mantendo distanciamento

entre pessoas de 1,5m;

O distanciamento social de 1,5m deverá ser mantido em qualquer circunstância,

haverá demarcações no piso para melhor orientação;



Rua Santa Cruz, nº 557, Centro • Araguaína/TO • CEP: 77.804-090
(63) 3413-0500 • secretariadirecao@colegiosantacruz.g12.br • www.colegiosantacruz.g12.br

As mãos dos alunos(as) serão borrifadas com uma solução contendo álcool 70% e,

para higienização do solado dos calçados, os mesmos deverão passar por um tapete

imerso em solução de hipoclorito de sódio e água em proporções adequadas;

Obrigatória a aferição da temperatura dos alunos. Caso a temperatura seja superior a

37,5 ⁰C, o (a) aluno (a) deverá retornar para casa.

d) O(a) aluno(a) deverá se dirigir diretamente para sua sala de aula, evitando circular e

tocar pelas dependências da escola.

OBSERVAÇÃO: No decorrer do dia, se o(a) aluno(a) apresentar febre ou algum
sintoma gripal, ele será́ encaminhado para a Sala de Emergência e a família será
contactada. No caso de quadro sintomático para a COVID-19, o aluno aguardará na
sala de emergência do Colégio até o momento em que a família busque o(a)
aluno(a) na escola.

ATENÇÃO: O(A) aluno(a) não poderá vir para a escola com sintomas gripais.
Exemplo: coriza, tosse, febre, dor de garganta etc.

Os procedimentos sanitários adotados para os(as) alunos(as) serão os mesmos para

funcionários(as) e professores(as), sendo que os colaboradores vão entrar pelo portão da

Garagem da escola (Rua Rodoviária).

2. SAÍDA DOS ALUNOS

2.1. LOCAL

A saída dos alunos se dará  pelas portarias em que ocorreu a entrada.

OBSERVAÇÃO: Os horários de saída serão orientados pela coordenação de cada
segmento.
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2.2. PROCEDIMENTO DE SAÍDA

No horário da saída, o aluno deve aguardar em sua sala de aula (carteira), até seu

transporte chegar;

Os responsáveis deverão permanecer no carro até que o aluno(a) saia;

O aluno deverá manter o distanciamento de no mínimo 1,5 metros e sempre usando

máscara, inclusive durante sua saída do prédio;

A saída dos alunos será feita de forma escalonada, para evitar aglomerações,

respeitando distanciamento social de 1,5m.

II) MATERIAL DE HIGIENE E OBRIGATORIEDADE DO ALUNO 

a)  Cada aluno deverá vir de máscara e trazer duas máscaras de reserva, que, segundo

orientações sanitárias, deverão ser trocadas durante o período das aulas a cada duas

horas ou se danificada por motivo qualquer. As máscaras deverão estar acondicionadas

em recipiente higienizado e a máscara usada guardada em um outro recipiente para

posterior higienização;

b) Cada aluno deverá ter seu próprio álcool em gel (a escola terá vários pontos com

reservatórios de álcool em gel, mas é importante que cada aluno(a) possua o seu, para

intensificar sua higienização;

c) ÁGUA: cada aluno deverá ter sua própria garrafa de água ou “Squeeze”. OBS.: Nos

bebedouros, apenas as torneiras de abastecimento estarão disponíveis.

d) LANCHE: O ALUNO DEVE TRAZER SEU PRÓPRIO LANCHE, e será́,

preferencialmente, consumido dentro da sala de aula. A CANTINA DA ESCOLA NÃO IRÁ

FUNCIONAR NESTE PERÍODO INICIAL DE RETORNO;

e) Durante a pandemia, os alunos não deverão usar nenhum tipo de metal, como joias,

relógios, brincos, bonés, laços, etc;

f) Quem tiver cabelos longos deverão prendê-los;

g) Usar calcados fechados que permitam a higienização do solado com produto

desinfetante;

h) O aluno deverá permanecer em sua sala de aula e evitar circular pela escola.
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III) PROCEDIMENTO EM SALA DE AULA 

a)  Em cada sala de aula, manteremos o distanciamento de 1,5m recomendados;

O piso será demarcado indicando o espaçamento de cada aluno(a) e do professor,

respeitando o distanciamento de 1,5m.

b) Em cada sala de aula haverá, na porta de entrada, o indicativo da metragem da sala e

uma lista com o nome dos alunos, indicando a carteira que o aluno(a) deverá ocupar, o

mesmo não poderá mudar de lugar;

O local que o aluno(a) sentar não vai ser utilizado por outro aluno(a).

c) As atividades de cunho coletivo e contraturno serão suspensas (Aulas práticas, aulas

de Educação Física, treinos esportivos, aulas de reforço escolar, plantão, bem como

laboratório de informática e biblioteca), salvo os grupos especiais, como mencionado

anteriormente;

d) O aluno, durante a aula, deve evitar contato com os demais;

e) Os alunos receberão todas as orientações necessárias, reforçando as medidas de

prevenção adotadas na primeira aula;

f) Saídas para o banheiro também serão monitoradas para evitar aglomeração;

g) O uso de máscara será obrigatório por todos os alunos e colaboradores;

h) Durante a permanência do aluno(a) na sala de aula, portas e janelas abertas;

i) As salas de aula serão equipadas para a transmissão ao vivo das aulas.

Estes equipamentos serão higienizados a cada troca de professor;

Ao aluno é proibido tocar no equipamento.

IV) COMPROMETIMENTO FAMILIAR

As famílias que, porventura, viajarem para locais de risco/contaminação, devem

respeitar o período de quarentena de 14 dias antes de retornar às aulas presenciais;
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Alunos em atividade escolar devem evitar contato com pessoas do grupo de risco

(Adultos com mais de 60 anos e pessoas com doenças pré-existentes, como diabetes,

cardiopatia, insuficiência renal, doenças respiratórias crônicas e hipertensão);

Solicitamos aos pais que evitem entrar no Colégio. Se necessário, somente com

agendamento;

Os alunos deverão tomar banho antes de vir para o Colégio;

O aluno deve, ao retornar à sua residência, tomar banho, higienizar as roupas e

calcados utilizados, bem como demais objetos;

Pedimos aos pais/responsáveis que cumpram rigorosamente os horários de entrada e

saída dos alunos para evitar aglomeração;

Evitem transportes públicos ou outro meio de locomoção que não seja o da família.

V) MEDIDAS DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR

1) Realizar limpeza minuciosa de todos os móveis, equipamentos, componentes, peças e

utensílios em geral, a cada troca de turma, turno e/ou aluno;

Na troca de professor também será realizado a assepsia na área e equipamentos

utilizados, maçanetas, quadro, mesa e cadeira.

2) Será realizada a higienização constante dos bebedouros;

3) Será intensificada a limpeza das áreas (pisos) com água e sabão, e demais

desinfetantes de uso geral;

4) Serão disponibilizados todos os insumos, como álcool 70% (setenta por cento), luvas,

máscaras e demais equipamentos recomendados para a manutenção de higiene pessoal

dos funcionários, assegurando um ambiente adequado para assepsia;

5) Rotinas serão estabelecidas para frequente desinfecção (álcool 70%) de balcões,

mesas/cadeiras, portas, maçanetas, interruptores, corrimãos, torneiras, dispensadores de

papel toalha ou de sabão líquido, telefones e demais artigos e equipamentos que possam

ser de uso compartilhado ou coletivo;

6) Será intensificada a limpeza e desinfecção de todas as louças sanitárias existentes,

com solução de água sanitária ou outro produto desinfetante, sendo obrigatório uso de
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EPI’s (máscara, luva de borracha, calça comprida, sapato fechado) pelas pessoas que

realizarem a limpeza;

7) Haverá atenção redobrada para a higienização dos banheiros, com controle de

usuários para evitar aglomeração;

8) Permanente atenção, por uma equipe de funcionários, quanto a manutenção e

cumprimento das regras estabelecidas;

9) O colégio manterá uma sala para atendimento emergencial para eventual necessidade

de isolamento de pessoas com sintomas gripais;

10) Na sala de professores, cozinha e demais localidades administrativas da escola

também serão respeitadas o distanciamento, bem como janelas e portas abertas.

FICA PROIBIDO A AGLOMERAÇÃO DOS COLABORADORES PELA ESCOLA.

VI) MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA OS COLABORADORES DO AMBIENTE
ESCOLAR

1) Garantia de distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas;

2) Uso dos EPIs necessários aos trabalhadores, como luvas, máscara, jalecos, protetores

faciais, gorros descartáveis e outros aparatos necessários à proteção dos

colaboradores da escola, conforme as recomendações da OMS (organização mundial

da saúde) e setor que atua;

3) Sistema de ventilação adequada em cada ambiente de trabalho, portas e janelas

devem permanecer abertas e não será permitido a utilização dos aparelhos de ar

condicionado;

5) Aferição de temperatura de todas as pessoas que entrarem na instituição de ensino,

com a utilização de termômetros sem contato;

6) Remoção ou lacração de bebedouros de pressão e jatos inclinados de uso comum;

7) Proibição de fornecimento de refeições por autosserviço (self-service);

8) Afastamento imediato de todas os colaboradores que tiveram contato direto com casos

confirmados de Covid-19;

9) Realização de trabalho domiciliar para todos os profissionais que se enquadrem no
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grupo de risco da Covid-19, tais como maiores de 60 anos, gestantes, portadores de

doenças pulmonares crônicas, entre outros;

10) Organização de escala de revezamento de dia e/ou horário entre os profissionais, a

fim de reduzir a quantidade de pessoas em atividades presenciais em um mesmo

período e, consequentemente, reduzir os riscos de contaminação;

11) Exigência de que os profissionais executem os procedimentos de profilaxia após

qualquer contato para higienizar ou alimentar uma criança;

12) Treinamento de todos os empregados sobre os procedimentos de prevenção à Covid-

19 antes do retorno às aulas presenciais;

13) Recomendação aos trabalhadores e aos alunos a não utilizarem adornos, como anéis

e brincos (NR 32, do então MTE), a fim de evitar a disseminação do contágio da

Covid-19;

14) Recomendação aos trabalhadores e aos alunos a evitar, sempre que possível,

compartilhamento de equipamentos.

Nosso intuito é garantir a educação e proteger a saúde física, social e

emocional de todos envolvidos no processo. A volta às aulas de forma segura e

responsável depende de toda a comunidade escolar. Temos esperança que esse

momento de pandemia da COVID-19 passe logo. Com apoio e união - família e escola,

superaremos esse desafio.

Agradecemos a confiança de todos e que São Luís Orione interceda por nós.

Araguaína, 1 de Fevereiro de 2021
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COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO:

Pe. Edson de Oliveira
Direção Acadêmica

Professora Miriam Mendes
Direção Administrativa

Professora Elizangela Moura
Coordenação Geral

Adageci Rodrigues Cotini
Assessoria de Comunicação

Marlon Magno
Miriam Melissa

Nádia Regina Stefanine
Equipe de Professores
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