
#EuCuidodeVocêeVocêCuidadeMim

PROTOCOLO PARARETOMADA

O Colégio CPP, tem buscado assegurar o cumprimento do nosso Calendário Escolar com o
mesmo padrão de qualidade que sempre nos foi confiado pelas nossas famílias.

As atividades pedagógicas desenvolvidas por nossa equipe estão tendo o mesmo zelo e
cuidado que sempre tivemos com a educação dos nossos estudantes. Estamos
percorrendo, junto com vocês, caminhos até então desconhecidos, porém com dedicação
e estudo, a aprendizagem se fez acontecer de forma brilhante. O protagonismo dos
nossos estudantes foi aflorado com o estímulo dos nossos mestres. Mostramos que é
possível aprender e ensinar de diferentes formas.

No ano de 2020, aconteceram muitas mudanças e o CPP, mais uma vez, não hesitou em se
adaptar e se reinventar na sua forma de ensinar e aprender. As aulas remotas aconteceram
com muita fluidez, no entanto, chegou o momento de retornarmos às aulas presenciais de
forma gradativa e opcional. Para tanto, nos debruçamos em estudos, planejamentos,
organização e cumprimento das determinações sanitárias dos órgãos reguladores para
que tudo aconteça de forma tranquila e segura.

Nosso retorno se dará de maneira gradual, progressivo e seguro. Estamos ofertando aulas
presenciais/híbridas para aqueles que optaram pelo retorno presencial e continuaremos
com o modelo remoto para aqueles que desejarem continuar com esse formato.

Analisando os cenários, nossa equipe desenvolveu um modelo que consideramos mais
prudente e seguro para a nossa comunidade escolar. Dessa forma, contemplaremos todos
os estudantes com a mesma qualidade e segurança de sempre a partir dos modelos
presenciais com rodízio, híbrido e remoto. Informamos que, para o retorno no modelo
presencial, será considerada as quantidades mínimas e máximas de estudantes em sala
de aula, de acordo com o nosso protocolo de biossegurança.

da proposta pedagógica



1 - DO retorno presencial e rodízio

#EuCuidodeVocêeVocêCuidadeMim

Para o retorno das nossas atividades escolares, desenvolvemos o nosso protocolo de
biossegurança, em parceria, com o SEBRAE/SESI que certificou a adequação da nossa
escola aos protocolos para retomada das aulas presenciais. Pontuaremos a seguir
aspectos importantes para as famílias.

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA CPP

• Os retornos das atividades serão graduais e escalonados;
• As famílias que optarem pela retomada das atividades presenciais para seus filhos,
deverão formalizar essa solicitação através do formulário próprio, disponível na secretaria;
• Para retomada presencial, estabelecemos um número mínimo e máximo de estudantes
em cada sala;
• Haverá uma capacidade máxima entre 16 e 20 alunos presencialmente, a depender das
dimensões de cada sala.
•Havendo quantidade de estudantes superior à capacidade da sala, adotaremos o sistema
de RODÍZIO em grupos, devendo os demais alunos permanecerem no modelo remoto
quando não estiverem participando presencialmente do rodízio;

PROTOCOLO PARARETOMADA



PROTOCOLO PARARETOMADA

A eventual mudança de modelo poderá ser implementada de acordo com o interesse demonstrado
pelas famílias, sendo necessário, antes disso, a verificação da disponibilidade organizacional e
sanitária da instituição, em atendimento ao protocolo de biossegurança.

2 - cronogramade funcionamento a partir da retomada
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TURNO DE
FUNCIONAMENTO
REMOTO/HÍBRIDO

ETAPAS DE
RETOMADA

DATA SEGMENTO SÉRIES TURNO DE
FUNCIONAMENTO

PRESENCIAL
1ª ETAPA 02/02/2021

(terça)
Educação Infan�l
Ensino Médio

Educação Infan�l
Ensino Médio

Ensino Fundamental 2
Ensino Médio
Educação Infan�l

Ensino Fundamental 1
Ensino Fundamental 2

Ensino Fundamental 1
Ensino Fundamental 2

Educação Infan�l

Infan�l 4 e 5 (novatos)
3ª Série

MANHÃ
TARDE (INFANTIL)

MANHÃ
TARDE
MANHÃ

TARDE (INFANTIL)
MANHÃ

TARDE (9º ANO)
MANHÃ
TARDE
MANHÃ
TARDE

Infan�l - Tarde (Remoto)
3ª Série - Manhã (Híbrido)
3ª Série - Tarde (Remoto)

Infan�l - Tarde (Remoto)
2ª Série - Manhã (Híbrido)
2ª Série - Tarde (Remoto)

9º Ano - Manhã e Tarde (Híbrido)
1ª Série - Manhã (Híbrido)
1 Série - Tarde (Remoto)
Infan�l - Tarde (Remoto)

4º ano e 5º ano - Manhã e Tarde (Híbrido)
8º ano - Manhã e Tarde (Híbrido)

1º Ano - Tarde (Remoto)
6º Ano e 7º Ano - Manhã e Tarde (Híbrido)

Tarde (Remoto)
2ª ETAPA 03/02/2021

(quarta)
Infan�l 2 e 3 (novatos)

2º ano e 3º ano

3ª ETAPA 04/02/2021
(quinta)

Infan�l 4 e 5 (veteranos)
2ª Série

4ª ETAPA

5ª ETAPA

6ª ETAPA

08/02/2021
(segunda)
09/02/2021

(terça)
10/02/2021
(quarta)

9º Ano
1ª Série

Infan�l 2 e 3 (veteranos)
4º Ano e 5º Ano

8º Ano

1º Ano
6º Ano e 7º Ano



3 - do acesso às dependências da escola e horários

• Cada segmento deve entrar pelo seu acesso especifico:
• Guarita 1 - Portão A: Ensino Fundamental 1;
• Guarita 1 - Portão B: Ensino Médio;
• Guarita 2 - Portão A: Ensino Fundamental 2;
• Guarita 2 - Portão B: Educação Infantil;

• Haverá aferição da temperatura, através de um termômetro digital, para ter a entrada
liberada (ou não) às dependências da escola;
• Para ter o acesso liberado, a temperatura registrada deve ser inferior a 37,5°C;
• Ao entrar nas dependências da escola todos precisarão fazer a higienização das
mãos com álcool em gel 70% e dos calçados nos tapetes sanitizantes;
• O acesso só será permitido com uso da máscara facial, cobrindo integralmente boca e
nariz;
• Para segurança de todos, os acessos aos ambientes coletivos da escola serão
programados e controlados, tendo cada grupo horários pré-determinados.

• Horários de entrada e saída:

MANHÃ tarde
SEGMENTO INÍCIO TÉRMINO

Educação
Infan�l

Ensino
Fundamental 1

Ensino
Fundamental 2

Ensino
Médio

7h30 11h

7h20 11h30

7h10 11h40

8h 12h30

SEGMENTO INÍCIO TÉRMINO

Educação
Infan�l

Ensino
Fundamental 1

Ensino
Fundamental 2

Ensino
Médio

13h30 17h

13h20 17h30

13h10 17h40

14h 18h20
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PROTOCOLO PARARETOMADA

• De acordo com o decreto Estadual/RN Nº 30.379, de 19 de fevereiro de 2021, Art. 1º,
inciso II, o uso de máscara é obrigatório em todo ambiente escolar, a partir de 3 anos de
idade.
• O uso da máscara deve ser contínuo, devendo ser substituída a cada três horas ou em
caso de necessidade, por outra limpa e higienizada;
• Sob nenhuma hipótese, a máscara deve ser retirada do rosto e/ou descobrir boca e
nariz, salvo na hora do lanche;
• Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e espirros,
cobrir boca e nariz com o braço, higienizar as mãos logo em seguida.

5 - do uso demáscaras

• Os pais ou responsáveis deverão deixar e buscar os estudantes nas respectivas portarias
impreterivelmente nos horários de início e término do respectivo segmento.
• Para segurança de todos, não será permitido aos pais ou visitantes o acesso às salas
de aula, nem aos setores pedagógicos da escola, salvo com autorização expressa da
coordenação pedagógica.
• O único fluxo de acesso permitido será para os responsáveis dos estudantes da Educação
Infantil, que poderão ter acesso através da Guarita 2 - Portão B à praça do saber, seguindo
a trilha indicada, onde as crianças serão acolhidas pelos educadores.
• Os estudantes do Ensino Fundamental e Médio terão autonomia de acesso às
dependências internas da escola, sendo orientados pelos nossos profissionais.
• Em caso de necessidade de atendimento aos responsáveis, realizaremos este
preferencialmente de forma remota, através de agendamento.
• Na ocorrência de necessidade impreterível do atendimento presencial, solicitamos que
previamente entre em contato com o setor de interesse para agendamento.

4 - fluxodas famílias
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PROTOCOLO PARARETOMADA

• Nossa enfermeira acompanhará e orientará professores e estudantes quanto à higiene
das mãos e regras básicas de prevenção, bem como, acompanhará o processo de
higienização da instituição.
• Além disso, a mesma monitorará eventuais casos suspeitos e/ou confirmados que
tenham sido relatados à escola por colaboradores ou estudantes, implementando assim o
nosso protocolo.

6 - do serviço de enfermagem

7 - dahigienização dasmãos e outras orientações

•Estãodisponibilizadosdispensersdeálcool emgel70%naentradadaescola, corredores,
departamentos, bem como, em todos os locais de circulação;
• Lavar as mãos com água e sabão de forma frequente;
• Higienizar as mãos e objetos de uso frequente com álcool gel 70%;
• Evitar contato físico e manter distanciamento;
• Não compartilhar itens de uso pessoal;
• Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos.



9 - do lanche e intervalo

•Por prudência, optamos pelo não funcionamento, temporário, da lanchonete, sendo
avaliado mensalmente o momento mais adequado para a sua retomada;
•Os alunos que desejarem consumir lanches na escola deverão trazê-los de casa;
•Orientamos que o preparo e acondicionamento do lanche seja realizado de forma
adequada;
•Os lanches não poderão ser compartilhados em nenhuma hipótese;
•O momento do lanche e respectivos intervalos serão escalonados por turma;
•A retirada da máscara somente será permitida durante o momento do lanche.
•Durante os intervalos, os estudantes deverão atender às orientações e
recomendações dos nossos profissionais.
•Quando da retomada do funcionamento da lanchonete, adotaremos o modelo por
cardápio/menu com escolha e pagamento antecipado pelo responsável, evitando
assim a formação de filas por parte dos estudantes.

#EuCuidodeVocêeVocêCuidadeMim

PROTOCOLO PARARETOMADA

• É obrigatório a todos estudantes e professores conduzirem sua própria garrafa com
água, pois os bebedouros estarão disponíveis apenas na função reabastecer.
• Não é permitido o compartilhamento de lanches, objetos ou qualquer material de uso
individual.
• Não será permitido trazer bolas, jogos ou qualquer outro brinquedo.

8 -material de uso individual e particular



#EuCuidodeVocêeVocêCuidadeMim

PROTOCOLO PARARETOMADA

• Esta atividade acontecerá na própria sala de aula sem contato com as outras turmas
(cada turma faz a sua).

10 - dahoradanovidade (educação infantil)

11 - da sinalização internada escola

• Em todos os espaços, internos e externos, da escola, estão fixados cartazes informativos
e educativos contendo as orientações de como se portar durante o convívio presencial
dentro das dependências da escola;
• Estão disponíveis junto às pias dos banheiros cartazes com um passo a passo
indicando como devemos lavar e secar as mãos;
• As guaritas estão sinalizadas com banner contendo as orientações de acesso à
escola separados por segmento;
• A escola possui demarcações de distanciamento em salas de aula e espaços comuns.

12 - da sala de espera

• Para evitar que estudantes de turmas diferentes tenham contato físico, não haverá o
funcionamento das salas de espera.
• As famílias deverão deixar e buscar impreterivelmente os estudantes no horário
correspondente de início e término das atividades letivas de cada segmento.
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PROTOCOLO PARARETOMADA

• As salas são higienizadas antes de ser liberado o acesso dos estudantes;
• Será privilegiada a ventilação natural em todos os ambientes, mantendo portas e janelas
abertas. Quanto da utilização de ar condicionados, manteremos as janelas abertas;
• As carteiras permanecerão, conforme recomendado, com o distanciamento preferencial
de 1,5m.
• O local de cada carteira está demarcado no piso, não sendo permitido o seu
deslocamento;
• Quando estabelecido o mapeamento, o estudante deverá respeitar o estabelecido
(carteira marcada).
• As maçanetas das portas são higienizadas frequentemente, de acordo com a
programação estabelecida.
• Durante o intervalo as carteiras passam por um processo de higienização antes do
retorno dos alunos da respectiva turma.
• De acordo com o distanciamento estabelecido no decreto municipal Nº 5833, de 02 de
outubro de 2020, as nossas salas de aula possuem capacidades distintas, variando entre
16 e 20 carteiras por turma, dependendo das dimensões de cada sala.

13 - da organização das salas



14 - importante

- No surgimento de sintomas

- Testagem positiva para algum familiar e negativa para estudante:

- Testagem positiva para o estudante que esteja nomodelo presencial:

- Comunicação com a escola:

#EuCuidodeVocêeVocêCuidadeMim

PROTOCOLO PARARETOMADA

• Na eventual ocorrência de sintomas, no estudante ou em algum familiar que resida com
o mesmo, que apresente: febre, tosse, dor de garganta, coriza, falta de ar, ou outros
sintomas, como dores musculares, cansaço, fadiga, congestão nasal, perda de olfato ou
de paladar, náuseas, vômito ou diarreia, o estudante deverá migrar imediatamente para o
modelo remoto, devendo retornar as atividades presenciais apenas após autorização
médica.

• Na ocorrência de quaisquer dos itens citados acima, a família deverá informar à
escola imediatamente.

• Caso algum estudante que frequenta regularmente a escola venha a confirmar que
esteja contaminado pelo Covid-19, todos os estudantes da sua turma deverão migrar
para a modalidade de ensino remoto por no mínimo 14 dias.

• O prazo descrito acima poderá ser ampliado em decorrência do surgimento de
sintomas em outros estudantes da turma, devendo os mesmos estarem atentos à essas
eventuais ocorrências.

• O estudante que tenha testado positivo para Covid-19 deverá manter-se afastado das
atividades presenciais, permanecendo no modelo remoto por no mínimo 14 dias,
devendo retornar as atividades presenciais apenas após autorização médica.

• Neste caso, como o estudante não testou positivo, o restante da turma poderá
permanecer presencialmente.

• Mesmo estando assintomático, caso o estudante resida ou tenha contato próximo com
alguém que tenha testado positivo para Covid-19, o mesmo deverá manter-se afastado
das atividades presenciais, permanecendo no modelo remoto por no mínimo 14 dias.

• Caso algum estudante apresente algum dos sintomas citados acima, durante o decorrer
da aula presencial, a família será comunicada imediatamente para pegá-lo na escola,
devendo seguir a mesma determinação do item anterior.



• Caso o estudante possua alguma comorbidade e ainda assim a família deseje enviá-lo
para a escola, recomendamos uma avaliação e autorização médica.

• Neste importante momento, gostaríamos de ressaltar a importância da família em
nosso modelo. Ressaltamos a necessidade do cumprimento integral de todo o protocolo,
principalmente na ocorrência de eventuais sintomas, neste caso, o estudante deverá
manter-se afastado das atividades presenciais, sendo mantido no modelo remoto. Além
disso, é fundamental que a família estabeleça com a escola uma relação de
responsabilidade e transparência.

• O estudante ou alguém do seu núcleo familiar que possua alguma comorbidade, que o
coloque em grupo de risco; orientamos e recomendamos que o mesmo permaneça no
modelo de aulas remotas.

PROTOCOLO PARARETOMADA
15 - do estudante emgrupode risco

• A comunicação com a escola ocorrerá pelos seguintes canais de comunicação:

o Por telefone: (84) 3321-6163
o WhatsApp Contato: (84) 98867-0246
o Email: Gabriella Castro - educacaoinfantil@colegiocpp.com.br

Kétia Bezerra - ensinofundamental1@colegiocpp.com.br
Kalydja Souza - ensinofundamental2@colegiocpp.com.br
Ridete Lima - ensinomedio@colegiocpp.com.br
Fernanda Nunes - secretaria@colegiocpp.com.br
Lorena Rocha - contato@colegiocpp.com.br

o Agenda Edu: agendaedu.com ou app na Play Store/App Store
o Caso haja necessidade de um contato pessoal, pedimos que ligue para o setor
agendando um horário.

17 - da comunicação

16 - família e escola

Sabe aquele cuidado enorme que tínhamos com você e com
seu filho, ampliou! Para que tudo funcione do jeito que
planejamos, no nossomodelo presencial e remoto,
estamos contando com o seu importante apoio.


