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O mundo mudou! Em pouco tempo, a pandemia da COVID-19 mudou 
nossos hábitos, nossas rotinas e, certamente, nossas vidas. Passados 
tantos dias, já podemos dizer que não somos mais os mesmos. 
Inspirados pela Proposta Educativa Concepcionista, todos nós - 
pais, alunos, educadores, funcionários e Irmãs - somos convocados 
a praticar o cuidado conosco e com os que estão à nossa volta.
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Temos vivido, nestes últimos tempos, uma experiência que jamais pensávamos passar. Tudo 
parecia, até início deste ano, algo presente somente em relatos históricos e, de repente, 
vimo-nos imersos neste contexto de pandemia, exigindo que administrássemos nossa vida 

pessoal e de trabalho de uma maneira nova, até então somente presente em nosso imaginário. 

 O excesso de notícias sobre a pandemia, a mudança de rotina, o distanciamento social e as 
consequências econômicas, sociais e políticas relativas a esse novo cenário têm aumentado e 
prolongado o desconforto emocional gerado em toda a sociedade. Dar conta desses desafios 
atuais pode não ser uma tarefa fácil para todos nós.

 Os meses de março a julho, período em que nossa experiência foi-se consolidando a respeito 
de situações inovadoras, causadoras de stress, tanto físico quanto emocional, e de tantas pre-
ocupações, também nos proporcionou um aprendizado ímpar a respeito de reinventarmos os 
contextos escolares e de nossas vidas.

 A Comunidade Educativa Concepcionista vem se preparando para o Retorno às Atividades 
Presenciais. Está ansiosa por encontrá-los  presencialmente, mas, para que isso ocorra com 
tranquilidade a todos, muitos Procedimentos de Segurança deverão ser colocados em  prá-
tica, tanto por parte da escola – com o preparo de seus funcionários, de modo que possam 
atender eficazmente às famílias no momento do retorno, e a adequação dos espaços físicos em 
termos de instrumentos / procedimentos de prevenção à COVID-19 –, quanto por parte das fa-
mílias – que precisarão orientar devidamente seus filhos e seguir rigorosamente as orientações 
do Protocolo de Retorno às Atividades Presenciais apresentadas neste documento, pro-
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duzido a partir das diretrizes do Ministério da Educação (MEC) e de órgãos competentes da 
saúde pública. 

 De modo a nos protegermos contra a COVID-19, garantindo a integridade física, men-
tal, psicológica e social de todos os que convivem no ambiente escolar, contamos com sua 
colaboração no sentido de ler atentamente as orientações propostas no documento 
e orientar / conversar / preparar seus filhos para que compreendam o momento que 
estamos vivendo e respeitem as orientações relacionadas ao Retorno às Aulas. Gostaríamos 
de lembrar a todos que este momento de pandemia ainda não está completamente 
controlado em nosso país e os recursos da área médica – vacinas e medicamentos 
– embora em desenvolvimento pelos órgãos competentes, ainda não estão à nos-
sa disposição. Isso significa que o único recurso seguro ao nosso alcance é o respeito aos 
procedimentos de prevenção.

 Lembramos, ainda, que, em função de adequações locais/regionais e relacionadas à le-
gislação, este Protocolo constitui um processo contínuo e poderá sofrer modificações caso 
sejam necessárias. Nesse caso, nova comunicação será divulgada à comunidade educativa.

 Caso tenham dúvidas e necessitem conversar esclarecer / sugerir algo relacionado a este 
Protocolo, entrem em contato com a escola ou enviem mensagem a: 

secretaria@cmirj.com.br

     

 

6

Direção Administrativa
Ir. Maria Vieira de Souza

Direção Geral
Ir. Marlise Peters



 

 

Caminhando
Queremos acolher a todos e todas que 
fazem parte da Rede Concepcionista de 
Ensino. Realmente estamos vivendo em 
todo o país e no mundo tempos difíceis, 
tempos de insegurança e provação. Dian-
te de tantas notícias e fatos que nos en-
tristecem profundamente. Diante dessa 
nova realidade a que somos obrigados a 

enfrentar é absolutamente normal ter-
mos medos e nos sentirmos inseguros.
Mesmo diante de crises e dificuldades, 
continuamos firmes no propósito de 
Evangelizar e Educar. Conseguimos isso 
por que caminhamos com fé, com de-
dicação na alegria de servir. Porque ca-
minhamos juntos:
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Planejamos e executamos uma nova maneira de educar.

Mantivemos o trabalho de evangelização e a rotina de estudos de 
nossos alunos.

Projetos pedagógicos e itinerários formativos não pararam de acon-
tecer.

Reuniões de professores continuaram ocorrendo, online, para que 
o melhor pudesse ser preparado aos nossos alunos.

Mantivemos o contato com as famílias, em reuniões on-line.

Assim como Santa Carmen Sallés, continuamos desenhando um 
horizonte de esperança pelos caminhos da educação!

“Adiante, sempre adiante. Deus proverá”.
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De acordo com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e outros órgãos nacionais 
da saúde, seguem recomendações gerais:

TODOS
TODOS
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Manter DISTANCIAMENTO seguro, de, no 
mínimo, 1,5 metro (Fundamental e Mé-
dio) e de 2 metros na Educação infantil, 
entre as pessoas, em todos os espaços da 
escola. Seguir as DEMARCAÇÕES ADESI-
VADAS NO CHÃO e nos demais espaços 
da escola. 

Usar CUMPRIMENTOS/SAUDAÇÕES 
sem contato físico. 

NÃO USAR relógios, anéis, pulseira e 
outros adornos. 
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Utilizar MÁSCARA, obriga-
toriamente, durante todo o 
tempo de permanência na 
escola, seguindo a orienta-
ção dos profissionais encar-
regados e observando car-
tazes de uso correto. 

           A MÁSCARA deve ser utilizada correta-
mente, evitando-se tocar em sua parte da frente. A 
TROCA DA MÁSCARA deve ocorrer em tempo de-
terminado pelo profissional orientador ou sempre 
que esta estiver úmida.

Para a TROCA DE MÁSCARAS, 
cada aluno deverá trazer um 
saco plástico para colocá-las; 
o descarte (ou a higienização 
das máscaras laváveis) deverá 
ser feito em casa. 

Lave bem as
mãos com 
água e sabão

Certifique-
se de cobrir
bem o nariz

Prenda a 
máscara 
atrás da 
orelha

Evite tocar a
a máscara 
durante o 
uso
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Intensificar a LAVA-
GEM DAS MÃOS com 
água e sabão, por, no 
mínimo, 20 segun-
dos, de acordo com a 
orientação em carta-
zes.

HIGIENIZAR AS MÃOS 
COM ÁLCOOL EM GEL 
sempre que possível, ob-
servando a forma correta.
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Se o estudante pertencer ao GRUPO 
DE RISCO por algum motivo, ou 
estiver com febre e sintomas de 
COVID-19, notificar a escola e 
mantê-lo em casa, em isolamento 
domiciliar. 

Familiares 
pertencentes ao 
GRUPO DE RISCO 
não deverão 
acompanhar o aluno 
à escola. 

Cada aluno deverá trazer para 
a escola sua GARRAFINHA 
DE ÁGUA e ser orientado 
a não compartilhá-la com 
colegas. Bebedouros servirão 
para a reposição de água nas 
garrafinhas, sob orientação de 
profissionais da escola. 

13



 

A CIRCULAÇÃO DE PESSOAS DEN-
TRO DA ESCOLA será controlada 
e deverá ser respeitada de modo 
a manter as exigências preventivas 
contra a COVID-19. COMUNICAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA será realiza-

da por e-mail e por WhatsApp das coordena-
ções e do administrativo.
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Determinações específicas do Conselho 
Nacional de Educação e dos Conselhos 
Estaduais de Educação foram levadas em 
conta para que pudéssemos definir os 
procedimentos apresentados a seguir: 

TODOS
TODOS
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O CALENDÁRIO ESCO-
LAR está em processo de 
reelaboração, a partir das 
orientações do MEC e dos 
órgãos competentes. Será 
divulgado às famílias no 
momento em que as ativi-
dades presenciais tiverem 
início. Neste momento, re-
forçamos a importância de 
atenderem às orientações 
para o Retorno às Ativida-
des Presenciais.

 

O RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS será

De acordo com a autorização dos responsáveis 
dos alunos.

Os alunos só poderão retornar às aulas presen-
ciais depois dos responsáveis remeterem aos 
respectivos coordenadores a autorização devi-
da. (Autorização enviada anteriormente pelas 
coordenações.) Sem autorização não poderão 
adentrar no recinto escolar.

Os HORÁRIOS DE ENTRA-
DA E SAÍDA dos alunos 
serão escalonados entre 
as turmas. É muito impor-
tante o RESPEITO A ESSES 
NOVOS HORÁRIOS, de 
modo a não causar aglo-
merações na entrada e sa-
ída para as aulas. 

AS AULAS DO ENSINO 
MÉDIO no período da 
tarde serão sempre re-
motas. 
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Será oferecida CAPACITA-
ÇÃO A PROFISSIONAIS DA 
ESCOLA, visando à preven-
ção ao coronavírus e à orien-
tação adequada aos alunos 
sobre medidas de higiene e 
prevenção à disseminação do 
vírus.

Todas as salas de aula 
serão preparadas para 
acolher os alunos. Desse 
modo, as CARTEIRAS SERÃO 
ORGANIZADAS, mantendo-
se o espaçamento de 1,5 a 2 
metros entre elas.

1,5m
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A escola adquiriu EQUIPAMENTOS ESPECIAIS DE COMBATE À COVID-19, que serão instalados em locais estratégicos, como 
indicado abaixo: 

n chão adesivado para

 marcar o distanciamen-
to  de 1,5m entre as 
pessoas

 

n rrecepção dos alunos

 por profissional capaci-
tado

 para fazer a aferição da 
temperatura.

n higienização dos pés 
dos alunos, por

 meio de bandejas de 
descontaminação

 sob orientação

 de profissional da es-
cola

n higienização das mãos

 Por meio de álcool em 
gel, sob orientação 
de profissional da es-
cola
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MEDIDORES DE TEMPERATURA
manipulados por profissionais da escola, nas portas de 
entrada/saída

TAPETES SANITIZANTES ou similares
em cada uma das portas de entrada/saída da escola.

DISPENSERS PARA ÁLCOOL EM GEL
distribuídos em pontos estratégicos da escola (corredo-
res, acessos às salas de aula, pátios, elevadores, restau-
rante, anfiteatro, quadras esportivas)

ADESIVOS DE CHÃO, MARCADORES DE DISTANCIAMENTO
entre as pessoas, distribuídos em todos os corredores da 
escola e em ambientes de maior circulação de pessoas
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Um INSTRUMENTO DO TIPO CHECK 
LIST  foi elaborado e será utilizado dia-
riamente, por funcionários da escola, 
de modo a identificar pontos a serem 
revisados na preparação / adequação / 
desinfecção dos espaços escolares.

REUNIÕES/RODAS DE CONVERSA FORMA-
TIVAS/INFORMATIVAS será disponibilizado a 
famílias e funcionários da escola, de modo a 
ajudá-los a superar o stress emocional ao qual 
estão expostos neste período de pandemia.

 

20



 

TODOS
TODOS

21



Demarcação com adesivos
Todos os ambientes da escola serão demarcados 
com adesivos indicando simbolicamente o DISTAN-
CIAMENTO SOCIAL e a orientação de deslocamen-
to das pessoas.
 

Uso obrigatório de Máscara
Para adentrar à escola, será exigido o uso de MÁS-
CARA de todas as pessoas (alunos, pais e respon-
sáveis, professores, funcionários).

 
Uso obrigatório de álcool em gel
ÁLCOOL EM GEL 70% será disponibilizado em cor-
redores, pátios, quadras, entradas de salas de aula, 
acompanhados de CARTAZES orientadores de seu 
uso.

Higienização dos espaços
Todos os ambientes da escola e tudo o que neles 
se encontra (portas, janelas, móveis corrimãos, ma-
çanetas, etc.) passarão periodicamente por HIGIE-
NIZAÇÃO, de acordo com os órgãos competentes.

Circulação de Ar
Portas e janelas permanecerão abertas , de modo 
a favorecer a CIRCULAÇÃO DO AR e a HIGIENE DO 
ESPAÇO.
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Lanches e uso da cantina
Os LANCHES deverão ser consumidos pelos es-
tudantes preferencialmente em mesas individuais. 
Lanches adquiridos na cantina escolar deverão se-
guir o padrão Delivery, de modo a evitar o uso dos 
espaços da cantina.

 
Intervalos/recreios
Os HORÁRIOS DE INTERVALOS (recreios) serão es-
calonados (por turmas), de modo a se evitar aglo-
merações.
 

Circulação máxima de pessoas
Todas as dependências da escola serão demarcadas, 
na entrada, com adesivos indicadores DE QUAN-
TIDADE MÁXIMA DE PESSOAS que poderão nelas 
permanecer juntas.

 
Uso controlado dos banheiros
Idas ao BANHEIRO serão controladas por profissio-
nais da escola, de modo a se evitar um número de 
usuários superior ao permitido para o espaço.
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Visando à PROTEÇÃO PESSOAL, os responsáveis 
deverão providenciar máscaras/protetores faciais 
para seus filhos que será utilizado no ambiente 
escolar. Sem esse item não será permitido a entra-
da do estudante na escola.
 
 
Os PAIS DEVERÃO VERIFICAR A TEMPERATURA DOS 
FILHOS todas as noites e no horário que antecede 
a entrada do estudante ao Colégio. Em caso de 
febre, ele deverá permanecer em observação, em 
sua residência, por um período mínimo de 48 ho-
ras, sem a utilização de medicamentos para conter 
a febre.
 
Se houver FEBRE ACOMPANHADA DOS SINTOMAS 
DA COVID-19, o estudante permanecerá em casa 
por um período de 14 dias. Seu retorno ao 
Colégio está vinculado à autorização médica, 
que deverá ser entregue à Coordenação do 
Segmento. 
 
Os pais deverão informar imediatamente à 
escola se algum MEMBRO DA FAMÍLIA APRE-
SENTAR SINTOMAS DE COVID-19, para que ou-
tros estudantes que conviveram com seus filhos 
possam ser monitorados.
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Os ESTUDANTES DEVERÃO PERMANECER EM CASA 
SE ELES PRÓPRIOS OU QUALQUER MEMBRO DA 
FAMÍLIA APRESENTAR SINTOMAS de COVID-19.

Estudantes com RESFRIADOS, ALERGIAS E OUTROS 
SINTOMAS deverão permanecer em casa até que 
os sitomas desapareçam, e, ao retornar à escola, 
deverão apresentar atestado médico que confirme 
sua recuperação.
 
Caso uma família realize VIAGENS, deverá informar 
o Colégio e apresentar o histórico da viagem antes 
do retorno do estudante às atividades escolares. 
 
Em caso de DÚVIDA SOBRE A PRESENÇA OU NÃO 
DA COVID-19, orienta-se os responsáveis para que 
mantenham o estudante em observação, em casa, 
a fim de evitar qualquer possibilidade de contágio.
 
Em casos de dúvidas ou de necessidades que não 
constem deste Protocolo, as famílias serão atendi-
das por profissionais da escola, individual ou cole-
tivamente, por meio de agendamento de videocon-
ferência, pela plataforma  MICROSOFT TEAMS.
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A equipe de acompanhamento da entrada dos es-
tudantes no ambiente escolar AFERIRÁ A TEMPERA-
TURA DE TODAS AS PESSOAS antes de seu ingresso 
nas dependências do Colégio, por meio de termô-
metro digital infravermelho, impedindo a entrada 
de pessoas cuja temperatura registrada for igual ou 
superior a 37,3 graus.
 
Os estudantes deverão utilizar MÁSCARA/PROTETOR 
FACIAL ao entrar/sair das dependências do Colégio 
e durante o tempo em que ali permanecerem. Para 
algumas atividades, os professores poderão permi-
tir que os estudantes removam a máscara/protetor 
facial se os requisitos de ventilação estiverem ade-
quados. 
 
Os estudantes deverão seguir todas as DIRETRIZES 
GERAIS DE SAÚDE E HIGIENE estipuladas pelo Co-
légio, incluindo distanciamento físico e lavagem/
higienização frequente das mãos. CRIANÇAS DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO DO EF serão moni-
toradas pelos profissionais do Colégio, recebendo 
deles auxílio para a lavagem adequada das mãos 
com a regularidade necessária.
 

Durante a permanência do aluno na escola, a IDEN-
TIFICAÇÃO DE FEBRE (SUPERIOR OU IGUAL A 37,3 
GRAUS), ACOMPANHADA DE OUTROS SINTOMAS 
DA COVID-19, resultará no envio do estudante para 
casa por um período de 14 dias. Uma autorização 
médica deverá ser fornecida para que o estudante 
retorne ao Colégio.

Quanto aos PERTENCES DO ALUNO, enviados dia-
riamente ao colégio, os responsáveis optarão por 
um ÚNICO VOLUME, contendo todo o material ne-
cessário para o dia, como a agenda, casacos, lan-
che, entre outros.
 
Os estudantes serão orientados a manter a DISTÂN-
CIA MÍNIMA DE 1,5 METRO EM TODOS OS AMBIEN-
TES, internos e externos, ressalvadas as exceções 
em razão da especificidade da atividade ou para 
estudantes que dependam de acompanhamento 
ou cuidados especiais, tais como crianças de até 6 
anos de idade ou com necessidades educacionais 
específicas.
 
Para a ORIENTAÇÃO ESPACIAL DOS ESTUDANTES, 
o chão será sinalizado com demarcações que indi-
quem a posição em que as pessoas devem aguardar 
na fila, respeitando o distanciamento social mínimo. 
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Exemplos do material de informação
e sinalização que estarão disponíveis nas

diferentes áreas da escola
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Centers for Disease Control and Prevention: Get the Facts About 
Coronavirus:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Manual de Procedimentos de Limpeza durante a Pandemia:  
https://www.abralimp.org.br/arquivo/Manual-de-Procedimentos-de-
limpeza-durante-a-pandemia-COVID-19-(Coronav%C3%ADrus).pdf

Ministério da Saúde: Coronavírus COVID-19: 
https://coronavirus.saude.gov.br/ 

Orientações da OMS para prevenção da COVID-19: 
https://sbpt.org.br/portal/covid-19-oms/

Protocolo ANEC de Retorno às Aulas Presenciais: 
https://anec.org.br/wp-content/uploads/2020/06/2020_06_05_
ANEC_Cartilha.pdf 
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Prefeitura do Rio Contra o CORONAVIRUS – REGRAS DE OURO 
– PROTOCOLO DE PREVENÇÃO À COVID-19. MEDIDAS PARA O 
RETORNO AS ATIVIDADES ESCOLARES CRECHES E ESCOLAS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL. 

Prefeitura do Rio Contra o CORONAVIRUS – REGRAS DE OURO 
– PROTOCOLO DE PREVENÇÃO À COVID-19. MEDIDAS PARA O 
RETORNO AS ATIVIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL I E 
II E ENSINO MÉDIO.

PLANO DE RETORNO às aulas presenciais na rede estadual de 
Educação – Participação: Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
Secretaria de Educação e Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Também: UNDIME/RJ, SINEPE/RIO. ADERJ e Comitê 
Técnico para Monitoramento da Aprendizagem Remota.

Deliberação nº 384/2020 do Conselho Estadual de Educação do 
Rio de Janeiro. 
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Certamente, nossa vida não será mais a mesma 

após a pandemia que tem assolado o mundo. Cer-

tamente, estamos todos aprendendo muito a cada 

dia: a sermos mais tolerantes, a darmos mais va-

lor à solidariedade, ao carinho entre as pessoas, à 

fraternidade. Buscamos, a cada momento, meios 

de superação da pandemia e de suas causas – tan-

to as físicas quanto as psicológicas. Estamos rein-

ventando a escola, reinventando muitas de nossas 

ações diárias, rotineiras. 

A Rede Concepcionista de Ensino, guiada pelo 

compromisso com o crescimento e aprimo-

ramento da pessoa humana, continua valori-

zando e investindo na Educação Preventiva, 

Personalizada, sempre atenta aos desafios 

impostos cotidianamente a todos nós.

 Encaremos, pois, juntos e confiantes, o 

cenário de retorno às atividades presenciais. 

Todos cuidam de todos!
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