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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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Olá a todos vocês que compõem nosso quadro de funcionários!

Com a chegada da COVID-19, passamos a viver uma situação única. Em tempos passados, outras 
epidemias já assolaram o mundo, mas não em nosso século e nem tão próximas a nós. O mo-
mento atual traz, portanto, uma enorme complexidade. Vivemos no século XXI, extremamente 
conectados, do ponto de vista pessoal e profissional, aos mais diversos setores da sociedade. 
Isso nos traz alguns benefícios, principalmente o de podermos lidar com um momento pandê-
mico de maneira mais bem orientada e criteriosa.

Devido à situação de calamidade pública, tivemos de migrar para um novo modelo de educa-
ção que nos trouxe muitas inseguranças e inquietações, não só do ponto de vista pedagógico, 
mas também psicológico, de infraestrutura e dos demais serviços que orientam o trabalho em 
uma escola.

A Tecnologia da Informação (TI) permitiu que trabalhássemos em casa e que buscássemos to-
das as ferramentas e aplicativos disponíveis para viabilizar o nosso trabalho por meio de sites ou 
de plataformas específicas. Todavia, está chegando o momento de retornarmos às atividades 

5

INTRODUÇÃO



    

 

Direção PedagógicaDireção Administrativa
Ir. Maria Vieira de Souza Ir. Marlise Peters

Direção Geral
Ir. Marlise Peters

presenciais. Para que tudo continue transcorrendo bem, estamos nos preparando de modo a 
garantir que a escola continue sendo um ambiente seguro para todos. 

Recordando que o cuidado é um dos valores fundamentais na Rede Concepcionista, apresen-
tamos o Protocolo a ser adotado a partir do retorno às nossas atividades presenciais, dado o 
fim da emergência decretado pelo Governo do Distrito Federal. Assim, desenhamos uma es-
tratégia em resposta à Proteção da Saúde, com a definição das medidas necessárias para pro-
teger alunos, funcionários, professores e suas famílias.

Cabe ressaltar que o  protocolo de cuidados no retorno às atividades presenciais está em con-
sonância com as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, bem 
como dos órgãos governamentais  regionais e locais.
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Queremos acolher a todos 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, diante de tan-
tas notícias e fatos que nos entristecem 
profundamente. Diante dessa nova reali-
dade que somos obrigados a enfrentar, é 

absolutamente normal termos medos 
e nos sentirmos inseguros.
Mesmo diante de crises e dificulda-
des, continuamos firmes no propósi-
to de Evangelizar e Educar. Consegui-
mos isso porque caminhamos com fé, 
com dedicação na alegria de servir.  
Porque caminhamos 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 não pararam de acontecer.

Reuniões de professores continuaram ocorrendo, on-line, 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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Acreditamos que, neste momento, todos 
estão seguindo as orientações atualiza-
das sobre contenção e prevenção da CO-
VID-19, divulgadas pelo Ministério da Saú-
de e por órgãos governamentais locais. 
Acreditamos, também, na importância de 
que todos adotem medidas de prevenção 
e proteção no ambiente institucional. Es-
tas, no entanto, dependem diretamente 
de atitudes em equipe. Lembrem-se: ne-
nhum de nós está sozinho! Somente jun-
tos é que conseguiremos proteger-nos 
e proteger também nossos alunos neste 
momento em que retornarão ao ambien-
te escolar. A unidade em nossas atitudes 
é que garantirá um ambiente saudável e 
com risco mínimo a todos os que estive-
rem na escola. 

 Antes, lembramos um aspecto importan-
te sobre o coronavírus: o tempo de sobrevi-
vência do vírus depende do tipo de material, 
da temperatura, do ambiente e da quanti-
dade de vírus na superfície contaminada. De 
modo geral, os cientistas consideram que o 
vírus sobrevive por:

Cobre:
4h

Alumínio:
8h

Papelão:
até 1 dia (24h)

Aço inoxidável: 
até 2 dias (48h)

Plástico:
até 3 dias (72h)

Vidro ou Madeira: 
até 4 dias (96h)

Contamos com todos vocês para colocar-
mos em prática o protocolo que segue!
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“Será aferida a temperatura de todos na entrada do 
trabalho. Aquele que apresentar temperatura acima de 37,3 
graus será dispensado e deverá acompanhar seu estado de 
saúde em casa, por 24 horas, apresentando atestado médico 
no retorno à escola.

 

Utilizar máscaras em todo o tempo de permanência na escola.

Higienizar periodicamente as mãos com álcool 70% ou álcool 
em gel sempre que não for possível lavá-las com água e sabão.

Sempre higienizar as mãos após tocar superfícies ou objetos 
que tragam risco, como: maçanetas das portas, corrimãos, en-
tre outros.

Não cumprimentar as pessoas com quaisquer contatos físicos.

1

2

3

4

5

11



 

 

Utilizar copos ou garrafas individuais para o consumo de água.

Manter distanciamento mínimo de 2 m no contato com outras 
pessoas.

Caso apresente sintomas da covid-19, comunicar à diretora 
administrativa e ao RH a respeito de seu estado de saúde e 
procurar ajuda médica, imediatamente.

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, co-
pos, pratos, fones de ouvido, celulares, etc.

Evitar o uso partilhado de objetos utilizados no trabalho (ob-
jetos de limpeza, como baldes, cestas, carrinhos, rodos, vas-
souras; objetos de escritório, como computadores, grampea-
dores, telefones, etc.). Higienizar esses objetos ao iniciar sua 
jornada de trabalho.
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Dar atenção especial a cabos, alças, manoplas de carrinhos, en-
fim, a todo lugar que levamos as mãos com muita frequência.

Eliminar dos ambientes objetos que possam ser tocados inadver-
tidamente pelas pessoas, como revistas, folhetos, canetas, etc., 
mantendo o estritamente necessário ao seu trabalho.

Manter sempre, em seu ambiente, um frasco com álcool em gel 
ou álcool 70%, alertando as pessoas para esse uso, sempre que 
possível.

Funcionários com doenças crônicas ou que fazem parte do gru-
po de risco continuarão à disposição da escola, realizando tra-
balho remoto.

A Instituição 
oferecerá um kit 

contendo máscaras 
para serem utilizadas 
no ambiente escolar.
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PROFESSORES E PROFISSIONAIS
DA EQUIPE PEDAGÓGICA



 

 

Manter distanciamento na sala dos professores.

Não compartilhar materiais como livros, apostilas, etc., 
evitando manusear materiais de alunos.

Promover  atividades e lanche em sala de aula para alunos da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.

Orientar / alertar alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino 
Médio para o distanciamento no pátio, em horário de lanche.

Respeitar os diferentes horários de intervalos. Haverá um 
escalonamento das turmas de cada segmento para a ocupação dos 
espaços da escola.
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Promover momentos que zelem pelo incentivo aos valores de 
convivência, mesmo estando em distanciamento, zelando pelo 
respeito e empatia.

Utilizar os diversos espaços do colégio, como quadras e pátios, 
evitando permanecer apenas dentro da sala de aula para a 
realização de atividades.

Professores com doenças crônicas ou que façam parte do grupo 
de risco continuarão à disposição da escola, realizando trabalho 
remoto.

Reuniões pedagógicas coletivas ou por série acontecerão no regime 
de teletrabalho, pela plataforma teams.
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ORIENTAÇÃO AOS  ALUNOS
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QUANTO À



O momento atual requer zelo e colaboração de todos, para que nossos alunos tenham 
uma permanência tranquila e segura enquanto estiverem no ambiente escolar. São medi-
das importantes:

 

 

Orientar os alunos para o distanciamento em sala de aula 
e em outros ambientes da escola (pátio, corredores, etc.).

Orientar os alunos quanto às normas preventivas da 
covid-19.

Monitorar os alunos, em sala de aula e demais 
ambientes da escola, quanto ao uso constante e 
obrigatório da máscara.

Encaminhar para a Coordenação o aluno que 
demonstrar 
algum sintoma da covid-19.

Manter as portas e janelas das salas de aula sempre 
abertas, favorecendo a circulação de ar.



 ORIENTAÇÕES PARA O
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DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO



Todos nós estamos aprendendo com essa nova modalidade de trabalho, 
portanto, vamos praticar a paciência e a empatia, acolhendo-nos uns aos outros, 

de modo a diminuir nossa ansiedade e nossas preocupações.

 

 

Acolher os alunos de for-
ma personalizada e com 
foco no acolhimento aos 
sentimentos e informa-
ções sobre a realidade de 
distanciamento social.

Realizar avaliação diag-
nóstica para identificar as 
necessidades individuais 
dos alunos e das turmas. 

Garantir critérios de revi-
são aos alunos com difi-
culdades de aprendiza-
gem, de modo a estimular 
a aprendizagem e a mo-
tivação pelo ambiente es-
colar.

Retomar os conteúdos 
mais significativos, após 
a avaliação diagnóstica e 
sempre que perceber la-
cunas na aprendizagem 
dos conteúdos que fo-
ram trabalhados remota-
mente.
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Planejar estratégias peda-
gógicas de nivelamento 
e recuperação.

Disponibilizar ativida-
des remotas para alunos 
do grupo de risco e para 
aqueles que não estão 
frequentando presencial-
mente a escola.

Não promover ativida-
des em grupos de alu-
nos no ambiente escolar. 
Tais atividades poderão 
ocorrer somente se orga-
nizadas em ambiente vir-
tual.

Informar à orientação 
educacional casos espe-
cíficos envolvendo ques-
tões pedagógicas e 
emocionais. 
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FUNCIONÁRIOS: 
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MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO
DO AMBIENTE



Todos os espaços da escola passa-
rão, neste momento, por adequa-
ções. É muito importante que se-
jam devidamente higienizados, de 
acordo com as orientações dos ór-
gãos da saúde e sanitários compe-
tentes, e utilizados dentro dos pa-
drões exigidos de distanciamento 
social. Para isso, a presença e a 
responsabilidade dos funcioná-
rios, de modo geral, será de suma 
importância, uma vez que, como 
adultos que somos, caberá a nós 
orientar devidamente nossos alu-
nos para um convívio seguro no 
ambiente escolar. Assim, é priori-
dade máxima que observemos os 
itens a seguir:

Higienizar o piso das áreas comuns a cada 

troca de turno com soluções de hipoclo-
rito de sódio 0,1% (água sanitária) ou ou-
tro desinfetante indicado para este fim.

Higienizar, uma vez a cada turno, as su-
perfícies de uso comum (maçanetas, cor-
rimãos, interruptores, puxadores, teclados 
de computador, mouses, bancos, mesas, 
telefones, acessórios em instalações sa-
nitárias, etc.) com álcool 70% ou prepa-
rações antissépticas ou sanitizantes de 
efeito similar.

Ampliar a atenção para a higiene do piso 
nos níveis de ensino onde os estudantes 
o utilizem com maior frequência.
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Higienizar, a cada uso, materiais e uten-
sílios de uso comum, como colchonetes, 
tatames, trocadores, cadeiras e mesas, 
entre outros.

Higienizar, diariamente, brinquedos e ma-
teriais utilizados pelas crianças da edu-
cação infantil e séries iniciais do ensino 
fundamental e higienizar imediatamente 
após esses brinquedos e materiais serem 
levados à boca pelos alunos.

Garantir, nos diversos ambientes, equi-
pamentos de higiene, como dispensado-
res de álcool em gel, lixeiras com tampa 
com dispositivo que permita a abertura 
e o fechamento sem o uso das mãos (li-
xeiras com pedal).
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Disponibilizar preparações alcoólicas antissépticas 
(70%) em formato de gel, espuma ou spray, para 
higienização das mãos, em todos os ambientes do 
colégio e em locais estratégicos e de fácil aces-
so, como entrada, saída, corredores, 
elevadores etc.

Manter kit de higiene completo 
nos banheiros com sabonete lí-
quido, toalhas de papel não re-
ciclado e preparações alcoólicas 
antissépticas (70%) em formato 
de gel, espuma ou spray.

Manter abertas todas as janelas e 
portas dos ambientes, privilegian-
do, na medida do possível, a venti-
lação natural.

CONTROLE DE
ENTRADA E SAÍDA
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Exigir o uso de más-
cara e os protocolos 
de higienização de 
qualquer visitante/
terceirizado no am-
biente escolar.

Auxiliar no contro-
le ao congestiona-
mento e no respei-
to aos sinalizadores 
de  distanciamento, 
na entrada e saída 
dos alunos.



Para equipe de 
manutenção:
n	Máscaras protetoras

n	Protetor facial acrílico
 para execução de 
 tarefas

n	Luvas de borracha

Para equipe 
administrativa:
n	Máscaras protetoras

n	Luvas de plástico 
 descartáveis (almoxarifado)

Para equipe de 
agentes de portaria:
n	Máscaras protetoras

n	Protetor facial acrílico, 
 quando na portaria ou 
 na recepção

n	Luvas de plástico 
 descartáveis

Para agentes de
serviços gerais:
n	Máscaras protetoras

n	Protetor facial acrílico
 para o transporte de lixo

n	Luvas de borracha
 específicas para lixo

n	Luvas de borracha para
 outras atividades

ORIENTAÇÕES 
ESPECÍFICAS

 

 

26



TODOS
TODOS

 

TODOS
TODOS

ANEXOS
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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 funcionário 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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Quando as mãos es-
tiverem visivelmen-
te sujas, higienize-as 
com água e sabão 
por, no mínimo, 20 
segundos.

Senão, utilize o álcool 
em gel.
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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 

Este protocolo para o 
retorno às atividades 

presenciais poderá 
sofrer alterações e 

complementações em 
novas versões, conforme 

a mudança do cenário 
epidemiológico da 

COVID-19.
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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 ce-

nário de retorno às atividades presenciais. 

Todos cuidam de todos!
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