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RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAISGRADUAL DE ACORDO COM OS PROTOCOLOSDO PLANO DE SÃO PAULO E ORIENTAÇÕES DA SEDUC



Protocolo para retomada das Atividades presenciaisO Colégio Bonvenuto atendendo a Base Legal conforme:
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 BASE LEGAL: Decreto  nº  64.881,  de  22  de  março  de  2020    Dispõe  sobre  a  adoção,  no  âmbito  da Administração  Pública  direta  e  indireta,  de  medidas  temporárias  e  emergenciais  de prevenção  de  contágio  pelo  COVID19  (Novo  Coronavírus),  bem  como  sobre recomendações no setor privado estadual; Decreto 64.994,  de 28 de maio de 2020    Institui  o Plano São Paulo e dá providências complementares; Plano São Paulo de retomada das atividades – é a estratégia do Governo do Estado de São Paulo  para  vencer  a  COVID19,  baseado  na  ciência  e  na  saúde.  Disponível  em https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/ Decreto nº 65.061, de 13 de julho de 2020  Dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais, no contexto da pandemia de COVID19, e dá providências correlatas; Decreto nº 65.140, de 19 de agosto de 2020 – Altera a redação do Decreto nº 65.061, de 13 de julho de 2020, que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais, no contexto da pandemia de COVID19, e dá providências correlatas Plano  de  Retorno  das  Atividades  Presenciais  da  Educação:  Atualizações  –  apresenta atualizações na estratégia do Governo do Estado de São Paulo para o retorno gradual das atividades presenciais nas escolas públicas e privadas. Site da SeducSP – disponível em https://educacao.sp.gov.br Decreto municipal 37.456 de 15/12/2020 que autorizou o retorno das aulas presenciais com limite de 30% da capacidade de atendimento.

https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/


Conteúdo do manual
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Princípios FundamentaisAs medidas adotadas pelo Colégio iniciarão antes da retomada das aulas presenciais, com as seguintes orientações prévias aos alunos, familiares e colaboradores, sempre buscando o menor impacto possível:
Orientações e instruções aos alunos e responsáveis em relação ao fluxo de rotina e medidas implantadas pelo Colégio, com as devidas precauções com a saúde.Reformulação  no  Calendário  Escolar,  visando  garantir  os  objetivos  de aprendizagem previstos nos currículos;  respeitando os 200 dias  letivos e o mínimo de 800 horas exigidas pela legislação. Avaliação diagnósticas do nível de aprendizado dos alunos, assim que houver o  retorno  presencial,  seguida  de  programa  de  recuperação,  para  que  não ocorra defasagem de conteúdo trabalhado nos trimestres.Elaboramos  um  meio  de  comunicação  efetivo  e  frequente  com  todos  os responsáveis  dos  alunos;  via  redes  socias,  site  do  colégio,  canal  de atendimento por telefone e WhatsApp para dúvidas e informações. O Colégio Bonvenuto adotou uma política de educação para a prevenção de infecções  que  envolvem  alunos,  pais,  professores  e  auxiliares  da administração. Os pais serão orientados a não levarem seus filhos ao colégio ao menor indício de quadro infeccioso, seja febre, manifestações respiratórias, diarreia, entre outras. Devese mantêlos afastados, enquanto se aguarda a conclusão do diagnóstico.

12345
4



O Colégio Bonvenuto se prontificou em  disponibilizar  água,  sabão  e álcool em gel, de forma segura, em diversos  locais,  como  corredores, banheiros,  entrada  e  saída  do Colégio.O  Colégio  está  mantendo  os lavatórios em bom funcionamento, sinalizados  e  abastecidos  com sabão e papel toalha. O  Colégio  está  adaptando  os ambientes para que se tornem mais arejados, com aberturas de janelas (evitando o uso de ar condicionado) e  as  atividades  ao  ar  livre  serão estimuladas. Todos  os  eventos  escolares  e reuniões  estão  temporariamente suspensos   p resenc ia lmen te ocorrendo apenas de forma remota.
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Medidas Estruturais
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5 Instruimos nossa equipe de inspetores para fiscalizar as entradas, os horários de intervalo e as saídas; elaboramos também, horários alternativos para as turmas, evitando aglomerações. 
Pessoas externas ao processo educativo (exemplo: fornecedores, equipes de manutenção e outros) só, excepcionalmente, podem entrar na escola, apenas em horários alternativos às aulas e/ou presença de alunos e,  sempre, de forma segura, com máscara, evitando o contato com as crianças.O  Colégio  se  prontificou  em  armazenar  um  estoque  de  segurança  das máscaras, em caso de imprevistos e inutilização das usadas pelos alunos.

Medidas Estruturais
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EXERCITE O SEU AMOR AO PRÓXIMO1,5M



Medidas de Distanciamento Social 

O Colégio Bonvenuto, visa a diminuição do grande número de pessoas no  mesmo  espaço,  reduzindo  assim,  o  contágio.  As  medidas  de distanciamento social adotadas foram:
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Termo de ComprometimentoContamos  com  a  sua  parceria  para  mantermos  o  ambiente  escolar seguro  e  saudável  a  todos  os  frequentadores,  sejam  eles  alunos, funcionários ou visitantes.



Medidas de Distanciamento Social O Colégio Bonvenuto, visa a diminuição do grande número de pessoas no  mesmo  espaço,  reduzindo  assim,  o  contágio.  As  medidas  de distanciamento social adotadas foram:1Fazer aferimento da temperatura de todos os  alunos  e  colaboradores na entrada da escola.
2Higienização  no  solado  dos calçados com água sanitária diluída em água na entrada do Colégio.
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Medidas de Distanciamento Social O Colégio Bonvenuto, visa a diminuição do grande número de pessoas no  mesmo  espaço,  reduzindo  assim,  o  contágio.  As  medidas  de distanciamento social adotadas foram:4Elaboração de novos horários para os intervalos entre aulas, assim como os horários de entradas e saídas escalonadas, evitando aglomerações, para que todos estejam presentes na escola ao mesmo tempo.5Distanciamento  entre  as  carteiras  nas  salas  de  aula,  respeitando  o espaçamento mínimo de 1,5 metros. 
Demarcações de  rotas dentro da escola para que os alunos mantenham distância entre si.
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Medidas de Distanciamento Social O Colégio Bonvenuto, visa a diminuição do grande número de pessoas no  mesmo  espaço,  reduzindo  assim,  o  contágio.  As  medidas  de distanciamento social adotadas foram:7Utilização de múltiplas entradas do Colégio e divisão dos alunos de acordo com a proximidade das salas.8Demarcações nos acentos no refeitório, com espaçamento entre lugares de 1,5 metro,  e  horários  diferenciados  para  as  turmas,  para  minimizar  a movimentação durante o almoço.
Intensificação  a  higiene  dos  pratos,  copos  e  talheres  e  a  suspensão, temporariamente, do sistema selfservice. 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Princípios para a limpeza e desinfecção de superfícies

I  Higienização das mãos;II  Uso de equipamentos de proteção individual (EPI) apropriado para cada função;III Utilização da varredura úmida;IV Todos os produtos regularizados na Anvisa;V Separação dos panos de limpeza em superfícies móveis e fixas;VI Procedimentos de limpeza iniciando da área menos suja para a mais suja.VII Procedimentos de limpeza em paredes e anexos, em sentido unidirecional do fundo para a porta;
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Princípios para a limpeza e desinfecção de superfíciesFREQUÊNCIA DE LIMPEZA
CLASSIFICAÇÃODAS ÁREAS FREQUÊNCIAMÍNIMA

Áreas críticasSemicríticasNão críticasÁreas comunsÁreas externas

4x por dia2x por dia
5x por dia5x por dia

Dias alternados
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Princípios para a limpeza e desinfecção de superfíciesO  Colégio  Bonvenuto  também  aderiu  outros  cuidados  de  limpeza  e higienização,  visando  a  conscientização  e  proteção  de  nossos  alunos; conforme as orientações do Ministério da Saúde, as medidas tomadas foram: 
Higienização  das  mãos  frequentemente,  especialmente  na  chegada  à escola,  antes  e  após  as  refeições  e  a  ida  ao  banheiro;  a mesma  terá duração mínima  de  40  segundos  com  água  e  sabão  ou  20  segundos quando utilizado álcool gel.Orientação para evitar tocar nos olhos, boca e nariz.A educação infantil terá que evitar brinquedos pessoais, substituindo por atividades ao ar livre; utilizando somente brinquedos de fácil higienização com álcool 70% ou lavagem com água e sabão.Cuidados na troca das fraldas, com higienização das mãos dos nossos profissionais e das crianças, bem como da bancada, antes e depois da troca de fralda, devendo embalar em saco plástico cada fralda suja antes do descarte ou troca contínua do lixo. Colocação de folders da técnica da higienização próximo aos dispensers e atividades lúdicas educativas para as crianças da educação infantil. 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Posicionamentos frente a um caso suspeito de COVID – 19 no Colégio
O  Colégio  Bonvenuto  disponibiliza  um  espaço  reservado,prédeterminado exclusivo, para a situação em que haja algum quadro infeccioso respiratório, como febre e algum sintoma gripal, de algum aluno, professor ou auxiliar da administração.Os alunos acima de 2 anos de idade permanecerão com máscaras e as pessoas que permanecerem no local devem, obrigatoriamente, utilizar a máscara. Comunicaremos  imediatamente  os  responsáveis  para  que venham buscar o aluno e  leválo  imediatamente a avaliação médica e após, dar retorno para escola se houve afastamento, para que medidas coletivas possam ser adotadas.
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Limpeza e desinfecção da escola
Está sendo usado uma solução de hipoclorito de sódio a 0,5% para limpar superfícies e de álcool a 70% para pequenos objetos.Antes da reabertura do Colégio, foi feita uma limpeza geral e desinfecção das instalações.O Colégio se prontifica em proceder à limpeza de seus ambientes pelo menos uma vez ao dia e, mais frequentemente, das áreas de maior circulação de pessoas, assim como dos objetos mais tocados, como maçanetas, interruptores, teclados e bebedouros; e também a coleta do lixo com frequência.
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MoraesMantenedor/ Diretor Financeiro
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