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Circular Geral 014/2020

O Colégio Luterano e as Medidas para prevenir a COVID-19:
Protocolo sanitário para o retorno às aulas presenciais
e outras informações importantes
Srs. Pais e/ou responsáveis,

Esperamos encontrá-los todos bem e com saúde!
Esta Circular estava pronta para ser encaminhada na terça-feira passada,
dia 18, quando fomos surpreendidos com novas orientações do Governo com
relação à retomada parcial e gradativa das aulas presenciais. A previsão era 08 de
setembro e a nova data é 07 de outubro. De qualquer forma, todas as informações
a seguir são importantes, independentemente de qualquer data que venha a ser
anunciada permitindo a retomada das atividades escolares presenciais. Pedimos,
por isso, que leiam atentamente o que segue.
Antes de tudo, porém, reiteramos o compromisso do Luterano de sempre
fazer o melhor para cuidar e proteger seus alunos e toda comunidade escolar.
Trata-se de um compromisso inalienável, de manter o olhar atencioso ao que se
apresenta no momento e de não poupar esforços para mitigar todos os riscos de
contágio da Covid-19, a começar por não obrigar nenhum aluno ao retorno
presencial.
Nesse sentido, enviamos há poucos dias uma pesquisa perguntando aos
senhores se autorizariam ou não o retorno presencial dos filhos ao Colégio.
Obtivemos a resposta da quase totalidade dos responsáveis, pelo que
agradecemos imensamente. Constatamos que cerca de 80% responderam que não
autorizarão o retorno presencial dos filhos enquanto não houver, em toda a
sociedade, maior segurança contra o contágio dessa doença. Havíamos previsto o
reforço escolar, porém, diante do novo cenário, as aulas on-line continuarão para
todos os alunos de acordo com o horário das aulas já praticado.
Entre os dias 09/10 e 18/10 haverá um Recesso Escolar para os Alunos e
Férias para os Professores. Os professores tiveram apenas 20 dias em maio e esse
período de 10 dias será necessário para complementar o período integral de 30
dias de férias.
Portanto, a partir do dia 19/10, não havendo orientação diferente por parte
das autoridades públicas de saúde, iniciaremos o formato híbrido de atividades
escolares. Aqueles alunos que quiserem vir ao Colégio para as aulas presenciais,
poderão fazê-lo, desde que sejam devidamente autorizados pelo responsável e
sigam todas as orientações do protocolo de segurança.
“Ensina a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele”! (Pv. 22.6)
87 anos com a família ensinando para a vida!

Segue, abaixo, algumas das medidas tomadas e as orientações exigidas
para o retorno gradual das aulas presenciais. Faremos um vídeo que será publicado
em breve para facilitar tanto a visualização das medidas tomadas, como os
procedimentos exigidos e esperados dos alunos que vierem ao Colégio.

1

ADAPTAÇÃO DA ESTRUTURA ESCOLAR:

1.1 Tenda de controle na portaria: Todos (alunos, professores e funcionários)
passarão pela tenda de controle para aferir a temperatura, higienizar os
calçados no tapete sanitizante e as mãos com álcool em gel, no totem de
acionamento com o pé; também será borrifado um produto próprio nas mochilas
e uniformes;
1.2 Uso obrigatório de máscara: O aluno deverá trazer 3 máscaras identificadas
com seu nome. Uma em uso e duas para serem trocadas durante o período
escolar. O aluno será responsável pelas máscaras e deverá guardá-las
adequadamente (as limpas separadas das usadas). O uso da máscara de
acetato para alunos é opcional;
1.3 Professores e funcionários usarão, além da máscara de pano, a de acetato
(face shield);
1.4 Totens (Dispensers de álcool em gel) com acionamento com o pé disponíveis
em todos os locais de circulação, inclusive nas salas de aulas;
1.5 Ampla sinalização em todos os corredores de acesso às salas de aula e outros
locais em que houver circulação de alunos e/ou funcionários, com as
orientações gerais de procedimento, sobretudo para manter o distanciamento
físico, higienização das mãos, uso de máscaras e rota de circulação;
1.6 Área de isolamento para quem apresentar sintomas gripais e/ou febre;
1.7 Todas as salas foram adequadas para receber somente a quantidade de alunos
indicadas no protocolo de segurança, seguindo o distanciamento físico de 1,5
metros entre as carteiras. As carteiras não foram retiradas, mas isoladas no
próprio local com fita zebrada. A não retirada das carteiras evitará que os alunos
consigam aproximá-las, o que ocorreria facilmente, caso o espaço entre elas
estivesse vazio.
1.8 Os aparelhos de ar condicionado permanecerão desligados;
1.9 Foram inutilizados todos os objetos de uso coletivo e os laboratórios de
informática e de ciências;
1.10 A biblioteca ficará à disposição para retirada e devolução de livros e
atendimento individual, seguindo protocolos de segurança;
1.11 Cada aluno deverá trazer de casa a sua garrafa de água. Nos bebedouros
foram mantidos apenas os bicos para encher garrafas;
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1.12 Professores e funcionários estão sendo treinados para orientar e
supervisionar os alunos para que cumpram os protocolos de segurança e
evitem aglomeração na hora da entrada, lanche e saída;
1.13 Os colaboradores da área de limpeza intensificarão a higiene em todos os
setores da escola, principalmente banheiros, salas de aula e pátios. Entre
outros procedimentos estão especialmente: a limpeza frequente das
maçanetas, corrimãos, banheiros e das cadeiras e mesas do pátio;
1.14 Entrada e saída de alunos: será feita pelo portão central de acordo com
horário que será estabelecido por turma. O horário será enviado
posteriormente;
1.15

Orientações sobre a cantina escolar serão dadas posteriormente;

1.16 Os responsáveis pelo Transporte escolar estão sendo orientados sobre a
redução do número de estudantes por veículo; desinfecção dos ônibus
escolares e outras normas exigidas.

2 – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO COLÉGIO:
2.1 Tapetes sanitizantes;
2.2 Termômetros de aferição sem contato;
2.3 Totens de álcool em gel para salas de aula e outros espaços de uso coletivo;
2.4 Equipamentos de proteção individual para todos os funcionários;
2.5 Produtos de higienização (álcool em gel, entre outros) devidamente
homologados pelos órgãos competentes;
2.6 Aquisição de câmeras de alta performance para transmissão simultânea das
aulas.
2.7 Renovação do contrato com a Trivium – Plataforma Microsoft Teams –
agosto/dezembro (o primeiro contrato contemplava os meses de maio junho e
julho).
2.8 Aumento da capacidade de internet em todas as salas de aula para atender a
demanda de transmissão simultânea.

3. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A FAMÍLIA COM RELAÇÃO ÀS AULAS
PRESENCIAIS
3.1 Para que o aluno possa frequentar as aulas presenciais, os responsáveis
deverão assinar um Termo de Responsabilidade que será enviado por e-mail.
3.2 Ao chegar no Colégio a temperatura do aluno será aferida. Se estiver acima de
37,5ºC, não poderá ficar no colégio. E só poderá retornar novamente à escola com
atestado médico;
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3.3 Alunos com cabelos compridos deverão vir com ele preso e evitar o uso de
adornos como brincos, pulseiras, relógios, anéis, colares, bonés etc;
3.4 Um KIT de higiene deve ser trazido de casa: 3 máscaras individuais com nome
do aluno, dois sacos plásticos individuais e 1 garrafa de água também identificada
com o nome.
3.5 Todas as atividades em grupo estão suspensas (eventos culturais, artísticos e
esportivos);
3.6 Os lanches trazidos de casa devem ser devidamente armazenados. O
funcionamento da cantina escolar dependerá da adequação às normas sanitárias
exigidas no momento. Como esse serviço é terceirizado, aguardaremos as
informações do responsável pelas “Cantinas Tio Julio” e encaminharemos para
o conhecimento de todos.
3.7 Abraços, beijos no rosto, aperto de mãos e outras formas de contato físico não
serão permitidas até novas orientações dos órgãos competentes.
3.8 O responsável só poderá entrar no colégio após agendar horário na secretaria
e fora do horário de entrada e saída dos alunos. É obrigatório o uso da máscara e
de todo procedimento de higienização na entrada do colégio. Sugerimos que os
atendimentos sejam realizados virtualmente pela plataforma Teams.
Estes e outros procedimentos sanitários que serão seguidos pelo Luterano têm
o aval da Escola Paulista de Medicina, conforme orientação do SIEEESP (Sindicato
das Escolas Particulares do Estado de São Paulo) e da Vigilância Sanitária. Como
ainda continuamos num cenário de muitas incertezas, a segurança sanitária 100%
só poderá ser garantida com a vacina.
Por fim, renovamos o mesmo desejo já expresso em comunicados anteriores:
Que ninguém deixe a esperança fugir e nunca duvide de que Deus está conosco,
conduz a história do mundo e a vida de cada um! Esperar com confiança é um
exercício de paciência que não se deixa arrastar por um estado desordenado de
tristeza ou desespero. Esse tempo pode parecer não ter fim, mas lembrem-se que
a grandeza humana é muito maior do que as feridas da pandemia e que “a
paciência é companheira da sapiência” (Agostinho in: De Patientia). Que Deus nos
proteja e também nos presenteie com o dom da paz em Cristo que só Ele pode dar
em qualquer tempo!
Com especial abraço!
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
Prof. Dr. Enio Starosky
Diretor
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