


PLANO DE 
REABERTURA

Novas práticas

Por causa da Covid-19, muita coisa mudou e precisamos estar atentos 
a tudo o que compõe o nosso dia a dia, seja na escola, seja em casa. 
Precisamos repensar espaços, definir novas prioridades pedagógicas, seguir 
protocolos de biossegurança e ampliar nossos canais de comunicação com a 
comunidade escolar.

coletividade

Nesse momento, cada um é importante para colocar em prática ações 
coletivas de cuidado consigo e com o outro.

apreNdizagem

Ambientes seguros de 
aprendizagem em casa e na escola 
colaboram no processo educativo 
de estudantes e educadores.



ETAPAS

comuNicação

Todos os protocolos para a retomada das atividades serão divulgados para a 
comunidade educativa por meio dos canais internos e mídias.

treiNameNto

A equipe de colaboradores participará de capacitação para receber os 
estudantes com segurança e muito carinho. A equipe pedagógica continuará 
com os projetos socioemocionais.

execução

Comitê de educadores e pais especialistas 
na área médica, de segurança e de 
replanejamento de ambientes estudou 
documentos que respaldaram o retorno 
às atividades presenciais com todos 
os cuidados de higienização, 
sinalização dos espaços, 
distanciamento de pessoas 
nos ambientes, orientação 
sobre o contágio da 
Covid-19 entre outros 
tópicos. A implementação é 
acompanhada diariamente pelo 
administrador do prédio.



GRUPOS 
DE RISCO
Colaboradores e estudantes que integram o grupo de risco 
devem permanecer em casa, utilizando o ensino remoto 
para dar continuidade ao processo de aprendizagem.

Pessoas pertencentes ao grupo de risco

Idosos a partir de 60 anos

Portadores de doenças crônicas (diabetes, hipertensão, asma)

Cardiopatias

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

Enfermidades hematológicas

Doença renal crônica

Imunodepressão (provocada pelo tratamento de condições autoimunes, 
como o lúpus, ou câncer)

Obesidade

Fumantes (capacidade respiratória reduzida)

Fonte: Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), British Medical Journal (BMJ) 



RETOMADA DAS  
ATIVIDADES ESCOLARES
O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de 
Estado da Educação, anunciou as três fases para a retomada 
das aulas presenciais, sob rígidos protocolos de segurança 
definidos no Plano São Paulo de indicadores de saúde. 

FASE 1: 35% dos estudantes

FASE 2: 70% dos estudantes

FASE 3: 100% dos estudantes



PLANO  
PEDAGÓGICO
Na fase 1 da retomada das aulas presenciais, haverá uma reorganização 
das atividades presenciais e  remotas/on-line para atender a uma maior 
interação dos estudantes com os professores, oportunizando momentos 
mais plurais que contemplem não apenas as dimensões cognitivas, mas 
também as culturais, sociais e emocionais.

O Ensino Híbrido integra o aprendizado on-line com o presencial. As aulas 
remotas continuarão a ser disponibilizadas pelo Google Meet e por outras 
ferramentas de interação com os professores.

O retorno às atividades presenciais não é obrigatório. As famílias e/ou os 
estudantes que optarem por terminar o ano letivo em casa continuarão 
com os estudos no sistema remoto.



CRITÉRIOS PARA  
O RETORNO

autoavaliação

• Se integrar o grupo de risco, deve permanecer em casa

• Se teve contato com alguém que testou positivo para a Covid-19, 
deve cumprir quarentena em casa e fazer o teste para confirmação ou 
não do diagnóstico

• Se apresentar sintomas como febre, dor de garganta, dor de cabeça, 
dor no corpo, tosse, fadiga, calafrios, falta de ar, perda de olfato e/
ou paladar, diarréia (sem causa aparente) nas 24 horas anteriores ao 
retorno, permanecer em casa

Na ausência dessas indicações, o estudante está liberado para retornar ao presencial.

Kit pessoal

• Material escolar

Levar na mochila o mínimo possível, 
seguindo as orientações dos 
professores. Não será permitido o 
compartilhamento de materiais entre 
os estudantes.

• Máscaras

São de uso obrigatório para todos os 
estudantes a partir do Grupo 4 da Educação Infantil até o Ensino Médio, bem 
como para professores e colaboradores.



Todos deverão trazer pelo menos duas máscaras extras para troca e um 
saquinho identificado com o nome para guardar as máscaras usadas.

• Calçado extra

Sapateiras receberão os sapatos dos estudantes da Educação Infantil no 
hall de entrada do prédio. Os pais devem enviar outro par de calçado 
identificado, que ficará na escola para 
ser usado nos ambientes internos.

• Copo ou garrafinha de água

Os bebedores estarão disponíveis 
apenas para o enchimento de  
copos e garrafinhas, cujo uso é 
estritamente pessoal.

• Lanche

Todos os estudantes que participarem 
das atividades presenciais devem trazer seu lanche de casa, embalado 
individualmente. A cantina não funcionará.



HigieNização

• Uniforme

A recomendação é para que  as roupas usadas na escola sejam lavadas no 
mesmo dia e não reutilizadas no dia seguinte.

• Mochila

A higienização de mochilas e materiais didáticos deve ser realizada pelas 
famílias em casa, antes e depois das atividades presenciais  

• Máscaras

Se as máscaras forem reutilizáveis, a lavagem após o uso deve ser diária. É 
necessário aguardar que estejam totalmente secas para usá-las novamente.



ENTRADA E SAÍDA  
DA ESCOLA

• Acessos e portões

A entrada e a saída dos estudantes serão feitas pelos quatro portões da 
escola, de acordo com o segmento. Os horários escalonados já aplicados no 
Liceu Santista serão mantidos.

Educação Infantil: portão localizado na Avenida Francisco Glicério, à 
esquerda da entrada principal

Ensino Fundamental: portão principal (Avenida Francisco Glicério)

Ensino Médio: portão da Rua Alfredo Ximenez

Estudantes que chegam com transporte escolar: portão da Rua Lopes Trovão

• Máscaras

São de uso obrigatório para todos os colaboradores e estudantes a partir 
do Grupo 4 da Educação Infantil durante todo o período de permanência 
na escola.

Em razão do tempo em que ficarão na escola, solicita-se que todos os 
estudantes, professores e colaboradores tragam pelo menos duas máscaras 
de casa para troca, bem como um saquinho identificado para acondicionar as 
peças usadas.

Uma das principais formas de contágio da Covid-19 é por meio de gotículas 
suspensas no ar, expelidas quando alguém infectado tosse, espirra 
ou apenas conversa de maneira próxima ao interlocutor. No entanto, 
compartilhar objetos, como celulares, louças e talheres entre outros, também 
é uma porta de entrada para o novo coronavírus. 



Muitas pessoas podem ter se infectado pela Covid-19, mas, como não 
apresentam sintomas, abrem mão de cuidados básicos, como higienizar 
as mãos com frequência, usar máscara, evitar aglomeração nas ruas e em 
locais corriqueiros como supermercados, farmácias, shoppings e transporte 
coletivo.

Diferentemente das hospitalares, de uso restrito para a equipe médica e de 
enfermagem, as máscaras caseiras não são as ideais para evitar o contágio, 
mas funcionam como uma importante barreira para reduzir a contaminação 
do novo coronavírus.

Elas podem ser feitas de tecido de algodão, tricoline, TNT, mas é 
fundamental que tenham pelo menos duas camadas de pano e cubram 
totalmente a boca e o nariz, sem deixar espaços nas laterais.



como usar a máscara

Fonte: Anvisa



aferição de temperatura

Todos os estudantes e colaboradores que chegarem à escola 
terão suas temperaturas aferidas. Se ela for igual ou superior 
a 37,5o C, o estudante ou o colaborador deverá retornar para 
casa e, se possível, fazer acompanhamento médico.

HigieNização das mãos

Totens de álcool gel 70% estão 
localizados nas proximidades de 
todos os portões de acesso ao Liceu 
Santista, cuja higienização das mãos 
de estudantes e colaboradores é 
obrigatória para entrada na escola. 

Além disso, toda a comunidade estudantil 
será orientada a lavar as mãos com água e 
sabão frequentemente ao longo do período em 
que estiverem na escola, seguindo normatização dos 
órgãos de saúde que estipulam em 20 segundos o tempo  
de higienização. 

Dispensers com álcool gel 70% 
também estarão disponíveis 
em vários ambientes  
da instituição.



distaNciameNto

Para auxiliar a manutenção do distanciamento de pelo menos 1,5 metro 
entre as pessoas, os espaços receberam sinalizações específicas no 
chão, como banheiros, pátios, corredores e refeitórios.

Nas salas de aula, todas as carteiras foram mantidas, mas com 
a indicação daquelas que podem ser utilizadas garantindo o 
distanciamento de 1,5 metro. Da mesma forma, as poltronas do 
auditório foram demarcadas para que esse espaço seja também 
utilizado com o distanciamento mínimo recomendado.

distaNciameNto eNtre estudaNtes e professores

Nas salas de aula dos Ensinos 
Fundamental e Médio, foi 
mantido o distanciamento entre 
os estudantes e professores de 
pelo menos 1,5 metro.

Essa normatização não se aplica, 
entretanto, aos ambientes 
da Educação Infantil. Serão 
implantadas outras medidas 
preventivas com os pequeninos, 
uma vez que eles demandam um 
cuidado diferente, mais próximo 
(como banho, troca de fralda, 
alimentação, pedidos de colo 
entre outros).



HigieNização das salas

Ao término de cada período de aula, as salas serão limpas e higienizadas 
com produtos à base de peróxido de hidrogênio. O Clean By Peroxy 4D, 
testado com técnicas alinhadas aos protocolos da OMS e Anvisa, apresenta 
eficácia microbiológica com ação alvejante.

Clique aqui para conhecer os testes realizados com o Peroxy 4D

https://vimeo.com/447584479

atividades físicas

A quadra e o ginásio poliesportivo poderão ser utilizados para a realização 
de atividades físicas cuidadosamente pensadas pelos professores para 
manter o distanciamento entre os estudantes. 

alimeNtação

Todos os estudantes serão orientados a lavarem suas mãos com água e 
sabão nos banheiros disponíveis por toda a escola ou fazerem a higienização 
com álcool gel 70%.

A cantina da escola não terá expediente até o final do ano de 2020. Por 
isso, os estudantes deverão trazer os lanches prontos de casa. Também 
serão instruídos a não compartilhá-los com os colegas para evitar o risco de 
contágio do novo coronavírus.

Haverá um rodízio entre as turmas para tomar 
o lanche no pátio, com opção de utilizar 
a mesa da cantina, que já está sinalizada 
respeitando o distanciamento de 2 metros nos 
bancos. Os demais estudantes farão o intervalo 
para se alimentar acomodados na sala de aula. 



máscara Na Hora do laNcHe

Seja no refeitório, no pátio ou na sala de aula, os estudantes precisarão 
retirar as máscaras para se alimentar. Os educadores vão orientá-los sobre o 
procedimento seguro:

• Retirar a máscara com cuidado pelas laterais e guardá-la no saquinho 
específico para esse fim

• Higienizar as mãos com álcool gel 70%

• Tomar o lanche, mantendo o distanciamento de 2 metros do colega 
do lado

• Higienizar novamente as mãos com álcool gel 70%

• Colocar uma máscara limpa (solicitada antecipadamente para as 
famílias)

limpeza e HigieNização dos ambieNtes

Todos os ambientes da escola passarão por uma limpeza geral antes da 
reabertura para receber os estudantes e colaboradores.

Alguns terão uma preocupação extra, com higienização a cada duas horas: 
como banheiros, maçanetas e corrimãos.

As salas de aulas serão higienizadas a 
cada uso e antes de receber  
a próxima turma.



traNsporte escolar

Às famílias que utilizam o transporte escolar terceirizado, o Liceu Santista 
orienta que estejam atentas às condições de higienização dos bancos, 
aberturas de janelas, número de crianças transportadas para garantir 
o espaçamento mínimo de 1,5 metro e a obrigatoriedade de todos os 
ocupantes do veículo usarem máscaras.

A higienização das vans deve ser 
realizada a cada período 
escolar: antes de buscar os 
estudantes em casa, após 
a entrega deles na escola, 
repetindo o procedimento 
no retorno. Todos os 
ocupantes devem fazer uso 
de álcool em gel antes de entrar no 
transporte escolar.

Os profissionais que utilizam o 
estacionamento do Liceu Santista 
para o embarque e desembarque 
dos estudantes participaram de 
reuniões com a direção da escola para 
ciência desses protocolos. 

forNecedores

Fornecedores só poderão realizar entregas em horários específicos fora do 
período das aulas, incluindo a entrada e a saída dos estudantes.



PARA SABER MAIS, ACESSE:  
SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS  
OU LIGUE 136

Notificação de casos de covid-19
(Suspeitos ou confirmados)

O Liceu Santista deve ser imediatamente comunicado pelas famílias e 
colaboradores da presença de sintomas da Covid-19 nos estudantes e/ou 
pessoas próximas ao seu núcleo familiar. 

No caso da realização de teste, a escola solicita que seja informada do resultado 
e que o estudante permaneça em casa pelo período mínimo de 14 dias.

A turma a que pertence esse estudantes será comunicada, bem como as 
autoridades sanitárias do município.

COMBATER A COVID-19 É UMA OBRIGAÇÃO DE TODOS NÓS.


