
PROTOCOLO

RETORNO ÀS AULAS



INTRODUÇÃO

Este protocolo tem como objetivo
padronizar, sistematizar e normatizar o
procedimento de retorno às atividades presenciais,
visando o bem comum de toda a comunidade
escolar.
Seguindo a orientação de órgãos competentes e do
Decreto no 59.774, de 17 de setembro de 2020,
que regulamenta o retorno às atividades
extracurriculares e acolhimento em 07 de outubro.

A Amazing trabalha com uma filosofia
humanista na qual valorizamos o indivíduo como
um ser único, que tem sua individualidade
respeitada e colocada sempre como prioridade.
Tendo este pensamento como base, as crianças
mesmo sendo assintomáticas, podem ser
transmissoras da doença. Por compartilharem
brinquedos e alimentos, o distanciamento e a
intensificação das medidas de higienização são
fundamentais, bem como a orientação e reforço
constante nesta retomada do convívio social.

Assim, elaboramos um guia prático de
procedimentos e de fácil entendimento para
detalhar e alinhar as diretrizes tomadas pela escola.



MEDIDAS ESTRUTURAIS E DE HIGIENE

 Antes da abertura da escola, será feita uma nova
higienização com profissionais especializados.

 Treinamento dos colaboradores para
cumprimento do protocolo de higiene.

 Folders de orientação serão disponibilizados na
entrada da escola no 1º andar e no 2º andar.

 Haverá na entrada um tapete sanitizante que
deverá ser obrigatoriamente utilizado por
todos.

 Será proibida a entrada sem máscara de
proteção.

 Disponibilizaremos um totem de álcool em gel
em frente à secretaria.

 Todas as pessoas que entrarem em nosso prédio
terão suas temperaturas medidas.

 As portas das salas de aulas e janelas serão
mantidas sempre abertas.

 Haverá o distanciamento de 1,5m entre as
carteiras dos alunos.



 Todas as salas de aula terão um dispenser de
álcool em gel disponível.

 Contaremos com um horário de entrada e saída
escalonado, a fim de evitar aglomerações, o qual
será enviado futuramente.

 Forneceremos a cada aluno um kit com 01 álcool
em gel, 01 máscara e 01 garrafa de água.

 Nos horários de entrada e saída não será
permitida a presença de nenhum responsável na
secretaria ou sala de aula.

 Não será permitida a presença de pessoas
externas nos ambientes de sala de aula.

 Higienização das salas de aulas será feita antes
da entrada, durante o almoço e após a saída.

MEDIDAS ESTRUTURAIS E DE HIGIENE



 Higienização dos banheiros será realizada 06
vezes ao dia e caso seja necessário.

 Higienização da quadra, pátio e refeitório após
cada snack e almoço.

 Todos os professores e colaboradores utilizarão
máscara de pano e Face Shield.

 Neste momento, os brinquedos da
brinquedoteca não poderão ser utilizados.

 Todos nossos colaboradores não poderão
manusear os veículos dos pais (abrir a porta do
carro, manobrar), bem como tocar nos objetos
de uso pessoal das crianças (mochilas,
lancheiras, brinquedos). Ficará a cargo do
responsável o encaminhamento do aluno até a
entrada da escola, seguindo o distanciamento
de 1,5m em relação aos outros responsáveis.

MEDIDAS ESTRUTURAIS E DE HIGIENE



O acolhimento neste momento é essencial,
por este motivo a Amazing trabalhará as novas
regras de convivência com seus alunos de maneira
individualizada, mesmo que dentro do grupo. Assim
contamos com a colaboração de todos para
fazermos com que nosso retorno seja seguro
fisicamente e emocionalmente.

 Comunicação e orientação de toda comunidade
escolar.

 Orientação e instrução diária sobre a
necessidade de seguir os protocolos com os
alunos.

 Retorno híbrido, possibilitando o responsável
que optar em não enviar o aluno à aula
presencial, para que este aluno possa
acompanhar as aulas de casa.

 Realizaremos atividades diagnósticas, a fim de
avaliarmos a necessidade de tutorias.

 Os horários de snack e almoço serão
escalonados e enviados aos pais
posteriormente.

 O almoço será servido no sistema de “Prato
Feito” e não mais “Self Service”.

 Não será permitido o uso dos lockers neste
momento, sendo assim, os alunos deverão levar
e trazer seu material diariamente.

 A circulação dos alunos e colaboradores nos
corredores da escola acontecerá apenas quando
necessário. Não será permitida a circulação
frequente, neste momento.

MEDIDAS PEDAGÓGICAS



 Materiais não poderão ser compartilhados
(lápis, caneta, borracha, etc.), assim todos os
alunos deverão trazer seu material completo e
com nome.

 Os utensílios dos alunos da Educação Infantil,
como fralda, pomada, lenço umedecido deverão
ser trazidos diariamente e serão devolvidos após
o final da aula para higienização pelos
responsáveis.

 O material dos alunos da Educação Infantil,
neste momento, será individualizado, evitando
assim o compartilhamento do mesmo.

 Os eventos pedagógicos presenciais estão
suspensos.

 Não serão permitidas as comemorações de
aniversário na escola.

MEDIDAS PEDAGÓGICAS

 Orientação de que mantenham o veículo
ventilado.

 Orientação em relação a higienização do veículo.

TRANSPORTE ESCOLAR



 Não será permitida, em hipótese alguma, a
entrada com temperatura corporal acima de
37,2 °C.

 A escola não ministrará nenhuma medicação
durante este período, mesmo mediante
solicitação.

 A escola deverá ser notificada no caso de
existência de casos confirmados de COVID-19
em familiares do aluno, nestes casos, o aluno
não poderá frequentar as aulas presenciais por
14 dias.

 As datas acima poderão ser alteradas no caso de
um novo aumento dos casos ou revogação do
Plano de Ação estabelecido pelo governo.

Prezamos a saúde física e emocional de nossos
alunos, colaboradores e toda comunidade escolar,
assim contamos com a colaboração e parceria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS


