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PROTOCOLO PARA RETOMADA

O Colégio CPP, durante todo o ano letivo de 2020, 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, remotamente, por nossa equipe estão tendo 
o mesmo zelo e cuidado que sempre tivemos com a educação dos nossos alunos. 
Estamos percorrendo, junto com vocês, caminhos até então desconhecidos, porém com 
o estudo e a dedicação do nosso time, a aprendizagem se fez acontecer de forma 
brilhante. O protagonismo dos nossos alunos foi aflorado com o estímulo dos nossos 
mestres. Mostramos que é possível aprender e ensinar de diferentes formas. Disso 
entendemos bem.

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 estão 
acontecendo com muita fluidez, no entanto chegou o momento de nos organizarmos 
para o retorno das aulas presenciais de forma gradativa e opcional. Para tanto nos 
debruçamos em estudos, planejamentos, organização e cumprindo as determinações 
sanitárias dos órgãos reguladores para que tudo aconteça de forma tranquila e segura.

Nosso retorno será de forma regrada, gradual, progressiva e segura. Ofertaremos aulas 
presenciais para aqueles que optaram pelo retorno presencial e continuaremos com o 
modelo remoto para aqueles que desejam continuar com esse formato, até o final do ano 
letivo de 2020. 

Estudando os cenários e as possibilidades de retomada, nossa equipe desenvolveu um 
modelo que consideramos mais adequado e seguro para toda a comunidade escolar. 
Ofertaremos as aulas no formato remoto em um turno e no formato presencial em outro. 
Dessa forma, contemplaremos todos os alunos com a mesma qualidade e segurança de 
sempre. Informamos que para o retorno observaremos as quantidades mínimas e 
máximas de alunos das respectivas séries dentro do nosso modelo presencial. 

da proposta pedagógica
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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 que detalharemos a seguir. 

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA CPP 

1 - DO RETORNO
• 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 no anexo 1;
• Os critérios adotados para retomada presencial foi de iniciarmos pelo ensino médio, 
finalizando na educação infantil, ou seja, dos alunos mais velhos para os mais novos;
• Outro critério adotado foi a quantidade de estudantes e famílias que expressaram 
desejo de retorno as aulas presenciais na pesquisa aplicada em 22/09;
• Para retomada presencial, também estabelecemos um número mínimo e máximo de 
alunos em cada sala;
• Haverá uma capacidade máxima de 16 alunos presencialmente em cada sala.
• Caso a quantidade de alunos, com interesse de retorno, tenha sido superior ao limite 
estabelecido, adotaremos um dos seguintes critérios:

-   Entre 01 a 04 alunos, além do limite da capacidade da sala, adotaremos   
     SORTEIO para definição dos alunos que retornarão as atividades presenciais;

-   A partir de 05 alunos, além da capacidade da sala, adotaremos o sistema de  
     RODÍZIO semanal com grupos fixos, devendo os demais alunos permanecerem  
     no modelo remoto quando não estiverem participando presencialmente do   
     rodízio;

-   A Escola poderá antecipar a implantação do modelo de rodízio, caso entenda  
     necessário, independentemente da quantidade de alunos.
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Este cronograma foi elaborado tendo como parâmetro os resultados obtidos na pesquisa de 
interesse de retomada aplicada em 22/09. As demais séries não incluídas neste momento ainda 
não obtiveram a quantidade mínima necessária de famílias interessadas na retomada das 
atividades presenciais, tendo preferido assim a continuidade das atividades remotas.

As demais etapas poderão ser implementadas de acordo com o interesse demonstrado pelas 
famílias, bem como com a verificação da disponibilidade organizacional e sanitária da instituição, 
em atendimento ao protocolo de biossegurança.

2 - cronograma de funcionamento a partir da retomada

3 - do acesso às dependências da escola e horários

• Cada segmento deve entrar pelo seu acesso especifico;
• 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 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.

ETAPAS DE
RETOMADA

DATA SEGMENTO SÉRIES TURNO DE
FUNCIONAMENTO

PRESENCIAL

TURNO DE
FUNCIONAMENTO

REMOTO
1ª ETAPA 11/11

(quarta)
Ensino Médio 3ª série MANHÃ

Horários de aula: TURMA B
MANHÃ

Horários de aula: TURMA A
2ª ETAPA A ser

definido
A ser definido A ser definido TARDE

Horários de aula: TURMA B
MANHÃ

Horários de aula: TURMA A
3ª ETAPA A ser

definido
A ser definido A ser definido TARDE

Horários de aula: TURMA B
MANHÃ

Horários de aula: TURMA A
4ª ETAPA A ser

definido
A ser definido A ser definido TARDE Horários conforme

agendamentos dos grupos
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• O uso da máscara é obrigatório em todo ambiente escolar;
• O uso da máscara deve ser contínuo, devendo ser substituída a cada três horas, 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 de máscaras

• No retorno os pais/responsáveis pelas crianças da educação Infantil deverão entrar 
pela guarita 2.
• Para segurança de todos, não será permitido o acesso às salas de aula, nem aos 
setores da escola.
• Ao entrar na guarita 2, o responsável seguirá a trilha onde estará demarcada a parada 
para entrega da criança na educação Infantil.
• Os estudantes do Ensino Fundamental e Médio, entraram sozinhos, ou seja, as famílias 
por enquanto, não terão acesso.

4 - fluxo das famílias
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• 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. 

6 - do serviço de enfermagem

7 - da higienização das mãos

• Serão disponibilizados álcool em gel 70% na entrada da escola, salas de aulas, 
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;
• Não compartilhar itens de uso pessoal;
• Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos.
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• 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.

8 - material de uso individual e particular

• Solicitamos que não permitam que as crianças tragam brinquedos para a escola.
• Não será permitido trazer bolas, jogos ou qualquer outro brinquedo.

9 - do uso de brinquedos e objetos
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• Esta atividade acontecerá na própria sala de aula sem contato com as outras turmas 
(cada turma faz a sua)

10 - da hora da novidade (educação infantil)

11 - da sinalização interna da escola

• Em todos os espaços, internos e externos, da escola, serão fixados cartazes 
informativos e educativos contendo as orientações de como se portar durante o convívio 
presencial dentro das dependências da escola;
• Disponibilizaremos junto as pias dos banheiros CARTAZES com um passo a passo 
indicando como devemos lavar e secar as mãos;
• As guaritas estão sinalizadas com banner contendo informações de acesso por cada 
segmento;
• A escola terá demarcações de distanciamento em todos seus espaços.



#EuCuidodeVocêeVocêCuidadeMim

PROTOCOLO PARA RETOMADA

13 - da sala de espera

• Para evitar que crianças/jovens de salas diferentes tenham contato físico não haverá 
sala de espera. 
• As famílias deverão pegar as crianças/jovens no horário do término das atividades 
letivas.

• As salas serão higienizadas antes de ser liberado o acesso dos estudantes;
• As portas e janelas serão mantidas abertas para ampliação da ventilação natural;
• As carteiras deverão permanecer, conforme recomendado, com o distanciamento de 
1,5m;
• O local de cada carteira será demarcado do piso, não sendo permitido o seu desloca-
mento;
• O aluno deverá respeitar o mapeamento estabelecido com a definição do seu local na 
sala (carteira marcada);
• As maçanetas das portas serão higienizadas frequentemente;
• Durante o intervalo as carteiras passarão por um processo de higienização.

12 - da organização das salas



#EuCuidodeVocêeVocêCuidadeMim

PROTOCOLO PARA RETOMADA
14 - do lanche

• Por prudência, optamos pelo não funcionamento, temporário, da lanchonete;
• 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 será escalonado por turma;
• A retirada da máscara somente será permitida durante o momento do lanche.

15 - importante

• Estudantes que, nos últimos 14 dias, apresentaram sintomas de contaminação, tais, 
como: febre, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar, ou outros sintomas, como 
dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda de olfato ou de paladar, 
ou, diarreia não deverão retornar as atividades presenciais.

• Caso algum estudante que frequenta regularmente a escola venha a confirmar que 
esteja contaminado pelo COVID-19, todos os estudantes da sua sala deverão retornar a 
modalidade de ensino remoto por no mínimo 7 dias.

• Ocorrendo a contaminação do estudante ou de alguém que conviva com ele, o mesmo 
deverá afastar-se imediatamente das atividades presenciais, comunicando o ocorrido a 
escola de forma imediata, retornando para o modelo remoto.
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• O estudante ou alguém do seu núcleo familiar que possua alguma comorbidade, que 
o coloque em grupo de risco; recomendamos que o mesmo permaneça no modelo de 
aulas remotas.

16 - do estudante em grupo de risco

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

o Por telefone: (84) 3321-6163
 o WhatsApp Contato: (84) 98867-0249

o Email: Cecília Paiva - 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

Sabe aquele cuidado enorme que tínhamos com você e com seu filho, ampliou!
Para que tudo funcione do jeito que planejamos, no nosso retorno, estamos 
contando com o seu importante apoio. Todos juntos, seremos invencíveis. 


