
 

PROTOCOLO E ORIENTAÇÕES DE RETORNO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Srs. Pais e/ou responsáveis, 

De acordo com as orientações do DECRETO Nº 55.465, DE 5 DE SETEMBRO DE 2020 e as orientações previstas 

nas Bandeiras o Colégio Dom Alberto Infantil se estruturou obedecendo às normativas institucionais bem como as 

orientações dos protocolos de saúde para retornas as atividades presenciais. Dessa forma, o Colégio Dom Alberto Infantil 

vem junto às famílias esclarecer algumas normativas essenciais. Pensando em ter um fluxo cauteloso e organizado 

nossos alunos terão algumas alterações em seus horários com o propósito de reduzir a possibilidade de aglomeração 

no acesso à escola durante o trimestre letivo. 

Horários de Entrada e atendimento no período letivo no turno da manhã: 

Horário  Público Alvo Ação 

07:15 até 07:30 G5 Recepção aos alunos pela equipe 

07:30 até 07:45 G4 Recepção aos alunos pela equipe 

07:45 até 11:40 Pais Horários de atendimento da secretaria e da equipe. 

11:30 até 11:40 G4 Encerramento e horário em que a família busca seus filhos. 

11:45 até 12:00 G5 Encerramento e horário em que a família busca seus filhos. 

 07:15 até 07:30 - A professora do G5 estará recebendo os seus alunos, portanto, somente os alunos do G5 devem 

ser levados para o Colégio Dom Alberto Infantil, importante, os pais deverão levar seu filho até a porta da escola, onde 

será verificado a temperatura do estudante, será realizada a troca da máscara e do calçado onde a família deverá levar 

um par a ser trocado e em seguida a monitora irá encaminhar o aluno até a sala de aula, onde o professor já está 

aguardando. 

 07:30 até 07:45 -  A professora do G4 estará recebendo os seus alunos, portanto, somente os alunos do G4 devem 

ser levados para o Colégio Dom Alberto Infantil, importante, os pais deverão levar seu filho até a porta da escola, será 

realizada a troca dos calçados onde a família deverá levar um par a ser trocado onde será verificado a temperatura do 

estudante e em seguida a monitora irá encaminhar o aluno até a sala de aula, onde o professor já está aguardando; 

 No horário de entrada dos alunos, a secretaria não estará fazendo atendimento aos pais, portanto, se algum pai 

ou responsável quiser algum atendimento, esse deverá ser realizado após às 07:45 horas e antes das 11:40; 

 11:30 até 11:40 - será o encerramento das atividades do G4, neste momento a monitora estará trazendo até a 

porta os alunos de forma individual de acordo com a chegada dos pais, o mesmo só será entregue ao responsável 



 
autorizado pela família; e os alunos que ficam no turno complementar serão encaminhados para o almoço e em seguida 

direcionados ao seu ambiente de descanso. 

 11:45 até 12:00 - será o encerramento das atividades do G5, neste momento a monitora estará trazendo até a 
porta os alunos de forma individual de acordo com a chegada dos pais, o mesmo só será entregue ao responsável 
autorizado pela família; e os alunos que ficam no turno complementar serão encaminhados para o almoço e em seguida 
direcionados ao seu ambiente de descanso. 

 Horários de Entrada e atendimento no período letivo no turno da tarde: 

Horário  Público Alvo Ação 

13:05 até 13:20 G5 Recepção aos alunos pela equipe 

13:20 até 13:35 G4 Recepção aos alunos pela equipe 

13:35 até 17:30 Pais Horários de atendimento da secretaria e da equipe. 

17:30 até 17:45 G4 Encerramento e horário em que a família busca seus filhos. 

17:45 até 18:00 G5 Encerramento e horário em que a família busca seus filhos. 

 13:05 até 13:20 - A professora do G5 estará recebendo os seus alunos, portanto, somente os alunos do G5 devem 

ser levados para o Colégio Dom Alberto Infantil, importante, os pais deverão levar seu filho até a porta da escola, onde 

será verificado a temperatura do estudante, será realizada a troca da máscara e do calçado onde a família deverá levar 

um par a ser trocado e em seguida a monitora irá encaminhar o aluno até a sala de aula, onde o professor já está 

aguardando. 

 13:20 até 13:35 -  A professora do G4 estará recebendo os seus alunos, portanto, somente os alunos do G4 

devem ser levados para o Colégio Dom Alberto Infantil, importante, os pais deverão levar seu filho até a porta da escola, 

será realizada a troca dos calçados onde a família deverá levar um par a ser trocado onde será verificado a temperatura 

do estudante e em seguida a monitora irá encaminhar o aluno até a sala de aula, onde o professor já está aguardando; 

 No horário de entrada dos alunos, a secretaria não estará fazendo atendimento aos pais, portanto, se algum pai 

ou responsável quiser algum atendimento, esse deverá ser realizado após às 13:35 horas e antes das 17:30; 

 17:30 até 17:45 - será o encerramento das atividades do G4, neste momento a monitora estará trazendo até a 

porta os alunos de forma individual de acordo com a chegada dos pais, o mesmo só será entregue ao responsável 

autorizado pela família; 

 17:45 até 18:00 - será o encerramento das atividades do G5, neste momento a monitora estará trazendo até a 

porta os alunos de forma individual de acordo com a chegada dos pais, o mesmo só será entregue ao responsável 

autorizado pela família; 



 
Orientações de Saúde 

Abaixo, seguem as orientações que devem ser seguidas antes das aulas presenciais.  

 O aluno somente deverá assistir às aulas presenciais caso nenhum membro da família esteja doente ou tenha 

apresentado recentemente sintomas que possam ser considerados razoavelmente indicativos da possibilidade 

de ter contraído COVID-19.  

 Verificar a temperatura do (s) filho (s) todas as noites e manhãs, e antes de saírem para a escola. Em caso de 

febre, devem ser mantidos em casa e a família deverá procurar orientação médica. Nesse caso, o aluno deverá 

permanecer em casa por 72 horas e retornar às atividades escolares mediante laudo médico. 

 Informar imediatamente à escola se um de seus filhos apresentarem sintomas de gripe para que outros alunos 

possam ser monitorados de acordo. 

 Todos os dados médicos e decisões de tratamento devem ser formalmente registrados e relatados ao Colégio. 

 Na entrada do Colégio, teremos um funcionário checando a temperatura de todas as pessoas que entrarem na 

escola com uso de termômetro infravermelho. Todos, sem exceção, devem permitir a aferição de temperatura 

antes de acessar o ambiente de ensino, também é importante que o aluno realize a troca da máscara ao entrar 

no Colégio. 

 Se um aluno registrar uma temperatura de 37,5 graus ou mais na entrada, um funcionário da escola o 

acompanhará, de maneira cuidadosa, até a sala de isolamento (destinada apenas para esse fim) para avaliação 

posterior e a família será imediatamente comunicada para vir buscar seu filho (a). 

 Os responsáveis se comprometem a buscar o aluno imediatamente caso apresente temperatura igual ou superior 

a 37,5 graus ou qualquer outro sintoma de gripe. 

   Para vir à escola, os alunos devem ter: 

 Um frasco identificado de álcool gel 70° para as mãos. 

  Máscaras faciais descartáveis ou de tecido identificadas para realizar a troca no período de no mínimo 3 a 3 

horas; individual 

 Lenços descartáveis para higiene pessoal das vias nasais se necessário; 

 Dois sacos identificados: um com as máscaras limpas e outro para as máscaras sujas. 

 O lanche deve ser individual, então evite compartilhar; 

 Garrafa de água identificada, pois os bebedouros devem continuar desativado; 

 Toalha para as aulas de educação física; 

 Camiseta extra para usar após a aula de Educação Física; 

Antes de entrar no ambiente escolar, é obrigatório efetuar a troca da máscara, higienizar as mãos e trocar o 

calçado de acordo com a orientação do monitor ou profissional da recepção. 


