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Srs Pais e/ou Responsáveis,

Estamos enfrentando algo novo e totalmente desconhecido. A pandemia da Covid-19 nos obrigou a rever
hábitos e posicionamentos. Como se sabe, nos últimos meses, desde que o isolamento social se iniciou, viemos
disponibilizando planos de estudo domiciliares e, agora, no mês de outubro, retornaremos às aulas presenciais.

Este informativo, portanto, se conﬁgura em um guia completo com informações protocolares para a retomada
das aulas presenciais, sendo regulamentado e orientado pela PORTARIA CONJUNTA SEDU/SESA Nº 01-R, de
08 de agosto de 2020.

Acreditamos que, sempre juntos, família e escola, com as informações protocolares da estrutura operacional
e pedagógica, lidaremos melhor com esse momento.

Colocamos-nos à disposição!

A Direção

Protocolo de Saúde
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Estrutura Física
A estrutura operacional será organizada para que os alunos mantenham uma distância de 1,5m entre si e as
demais pessoas, em todas as atividades presenciais. Nas escadas, haverá sinalização indicativa de limite para o
trânsito nas subidas, à direita, e, nas descidas, à esquerda. Nas salas de aula, as carteiras que serão usadas
pelos estudantes terão indicação de espaço conforme regras de distanciamento estabelecidas.
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Além disso, serão também identiﬁcados os assentos de áreas de atendimento como secretaria,
coordenações e espaços de vivência, bem como o espaço destinado, exclusivamente, ao professor em sala de
aula será sinalizado no chão, respeitando a distância de 1,5m até a primeira ﬁleira de carteiras.

Durante os intervalos, com ou sem previsão de alimentação, deve-se utilizar as áreas abertas, organizando
os alunos nas distâncias de 1,5m. Na cantina, deve-se priorizar alimentos de consumo imediato e que possam ser
ingeridos em pé ou em outro local. Ademais, as torneiras de bebedouros que permitem o consumo direto serão
lacradas.

x
06

Nas demais atividades como Educação Física e Biblioteca, procederemos da seguinte maneira:

Nas atividades físicas, ao utilizar a quadrapoliesportiva, será respeitado o distanciamento físico de pelo
menos 5 (cinco) metros entre os alunos.
Na Biblioteca, será permitido somente 2 alunos por vez, podendo o estudante, solicitar empréstimos de
livros por e-mail. A separação deve ser feita pelo funcionário e entregue, posteriormente, ao aluno.

Para todo o espaço escolar, serão disponibilizados diversos
dispensers de alcool gel 70% nas paredes de cada andar, assim
como o pedalgel na entrada, além de sabão para higienização das
mãos. Além disso, também na entrada da escola, haverá tapetes
sanitizantes para higienização dos calçados. Outro aspecto a se
ressaltar é de que as mesas de jogos e os assentos das áreas
comuns não ﬁcarão disponíveis, por questões de segurança.
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Higienização
A Higienização das dependências da instituição será, diariamente, feita com água
sanitária diluída em uma colher de sopa por litro de água, limpando todos os ambientes,
antes da chegada dos estudantes, professores e demais proﬁssionais.
O chão e os toaletes serão higienizados com detergente, água e uma
solução de cloro 0,5%, obtida a partir da diluição de 25 ml de água sanitária
em 1L de água. Também poderão ser utilizados na desinfecção de
ambientes: hipoclorito de sódio a 0,1% e álcool etílico 70% líquido.
Bancadas, carteiras, balcões de atendimento,
corrimãos e maçanetas serão higienizados
frequentemente. Portas e janelas ﬁcarão abertas para
evitar efeitos indesejados dos agentes de desinfecção,
além de promover ventilação natural.
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Higienização
Os quadros serão limpos com água e sabão, conforme especiﬁcações do fabricante, assim como carteiras e
cadeiras estofadas.
Disponibilizaremos em todas as vias de ingresso ao ambiente educacional tapetes úmidos com água
sanitária.
Bebedouros serão higienizados frequentemente com álcool 70% ou hipoclorito 0,01%.

Álcool em Gel
Serão disponibilizados, com fácil acesso, álcool gel 70% em todos
os espaços físicos do estabelecimento educacional, próximo às salas
de aula, corredores, cantina, pátio e ambientes de maior circulação.
Também estará disponível o pedalgel na entrada da escola.
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Ambientes Arejados
Os ambientes devem ser arejados, especialmente as salas de aula, sendo o uso de ar-condicionado
evitado, ao máximo, em todos os espaços.

Comportamento e
Cultura dos Usuários
Todos serão orientados quanto à importância e à necessidade da higienização das mãos daqueles que
comparecerem às atividades educacionais presenciais, no momento da chegada, e nos intervalos destinados à
alimentação.
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O uso de máscara de pano é obrigatório e será ﬁscalizado desde o ingresso nas dependências da instituição,
bem como em sua permancência em todas as atividades propostas. Se o tempo de permanência do aluno na
instituição for superior a 4 horas, serão necessárias pelo menos duas máscaras, no mínimo, uma para antes do
intervalo e outra para depois do intervalo.
A aferição da temperatura será protocolo obrigatório para todas as
pessoas que comparecerem ao estabelecimento educacional, no
momento da chegada. Qualquer colaborador ou aluno que tiver a
temperatura elevada (acima de 37,8°C) será direcionado para casa
imediatamente e afastado por até 14 dias após o ﬁm do episódio febril
ou da apresentação de laudo médico que descarte a Covid-19.
Desenvolveremos rotina de treinamento intenso e contínuo às famílias sobre
este protocolo de saúde, com especial ênfase no engajamento colaborativo e na
orientação de seus familiares, bem como da corresponsabilidade de todos no
sucesso dessas medidas, inclusive com a rápida e ﬁdedigna comunicação à
instituição de ensino e às autoridades de saúde no caso de constatação de algum
sintoma da Covid-19.
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Alunos e funcionários também vivenciarão comunicações e alertas sobre os protocolos de saúde e
segurança, por meio on-line e dentro do ambiente físico. Deve-se ressaltar que o cumprimento entre pessoas não
deve ser feito por meio de contato físico, como, por exemplo com abraços, beijos e apertos de mão. Todos
deverão manter à distância física de 1,5m.

Orientamos ainda que as famílias adquiram pacotes de lanche na cantina ou enviem os lanches de casa,
para reduzir o contato no ato da compra de alimentos, assim como orientamos os alunos a portarem recipientes
individuais de água para maior segurança ao usar o bebedouro.

O uso da Biblioteca, quando se ﬁzer necessário o empréstimo de livro para complementar os estudos, devese restringir a 2 alunos por atendimento. O estudante pode optar por solicitar o livro por e-mail. A separação será
feita pelo funcionário e entregue, posteriormente, ao aluno. Haverá um local especíﬁco separado para os
materiais devolvidos, os quais serão mantidos fora do acervo por 5 (cinco) dias para serem novamente liberados
para empréstimo, sendo obrigatória a higienização das mãos do funcionário sempre que manipular os livros.
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Medidas Emergenciais
em caso de Contágio
Medidas de isolamento imediato serão promovidas em caso de qualquer pessoa que apresente os sintomas
característicos da Covid-19, orientando-a e a seus familiares a realizar o imediato procedimento de quarentena
de 14 dias em sua residência.

Se algum familiar de contato próximo ao aluno ou colaborador estiver com suspeita de Covid-19,
recomendar que permaneça em domicílio até a comprovação ou descarte da suspeita.
Se a suspeita for conﬁrmada, recomendar que o funcionário ou aluno, ainda que não apresente sintomas,
permaneça em domicílio por 14 dias ou pelo tempo determinado por atestado médico.

Assim também, deve-se promover o afastamento de atividades presenciais, reorganizando-as em alguma
das modalidades remotas possíveis, dos alunos e dos trabalhadores que se enquadrem nos grupos de risco da
Covid-19.
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Dessa forma, o Centro de Ensino Darwin desenvolverá um plano de trabalho domiciliar ou remoto para os
estudantes do grupo de risco ou àqueles que não se sintam confortáveis e seguros para realizarem as atividades
educacionais presenciais de acordo com o que prevê o Parecer CNE/CP n° 05/2020 e a PORTARIA CONJUNTA
SEDU/SESA Nº 01-R, de 08 de agosto de 2020.

Deverão ser considerados casos suspeitos de COVID-19 os indivíduos com quadro de síndrome gripal,
deﬁnido como o indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos, 02 (dois) dos seguintes
sinais e sintomas:

I.

febre (mesmo que referida);

II.

calafrios;

III.

dor de garganta;

IV.

dor de cabeça;

V.

tosse;

VI.

coriza;

VII. distúrbios olfativos; ou
VIII. distúrbios gustativos.
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Orientamos que, ao apresentar sintomas de síndrome gripal, não se deve comparecer à instituição de ensino,
e deverá, portanto, fazer a comunicação, imediatamente, à escola.

Ao serem identiﬁcados estudantes ou trabalhadores com sintomas de síndrome gripal nas dependências da
instituição, os seguintes procedimentos serão:

I.

contatar os responsáveis no caso de menores de idade;

II.

orientar os estudantes ou trabalhadores a procurarem o serviço de saúde para investigação diagnóstica e
tratamento;

III.

providenciar o isolamento imediato na instituição, até que a pessoa seja encaminhada ao domicílio.

Assim, será adotado o isolamento domiciliar por 14 (quatorze) dias ou pelo tempo determinado pelo médico,
podendo a pessoa retornar às atividades, após este período, desde que esteja assintomática. Caso a doença
seja descartada, a pessoa poderá retornar às atividades em menor tempo, mediante apresentação de laudo
médico.
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Estudantes e trabalhadores cujos contatos domiciliares apresentarem suspeita do novo coronavírus (COVID19) deverão adotar o isolamento domiciliar por 07 (sete) dias ou até o resultado do exame para atestar ou
descartar a doença. E, caso seja conﬁrmado o caso fonte como novo coronavírus (COVID-19), ou, na ausência
de conﬁrmação diagnóstica, manter afastamento total por 14 (quatorze) dias, contados a partir do afastamento do
caso-fonte.

Aos estudantes com quadro suspeito ou conﬁrmado do novo coronavírus (COVID-19), terão assegurados o
acesso às informações necessárias para que não haja prejuízo nas atividades escolares.
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Grupos de Risco
São considerados grupos de risco pessoas que se enquadram nas seguintes condições:

I.

idade superior 60 (sessenta) anos;

II.

crianças menores de 5 (cinco) anos;

III.

população indígena aldeada;

IV.

mulheres gestantes ou em puerpério;

V.

pessoas com quadro de obesidade (IMC>40), diabetes, imunossupressão, doenças cardiovasculares,
doenças pulmonares pré-existentes, doença cerebrovascular, doenças hematológicas, câncer,
tuberculose, nefropatias, ou que fazem uso de corticoides ou imunossupressores; e

VI. menores de 19 (dezenove) anos com uso prolongado de ácido acetilsalicílico (AAS).

O Centro de Ensino Darwin deverá priorizar atividades educacionais não presenciais para estudantes
pertencentes aos grupos de risco, devendo assegurar medidas especiais de trabalho para trabalhadores,
também, pertencentes aos grupos de risco.
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Protocolo Pedagógico
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Retorno Gradual das
Atividades Pedagógicas
Até que as autoridades de saúde aﬁrmem não ser mais necessária a adoção do protocolo de saúde, o Centro
de Ensino Darwin priorizará o trabalho educacional híbrido, promovendo gradualmente a adoção de atividades
presenciais de forma segura e consonante com seus níveis de necessidade, seguindo as recomendações
existentes no Parecer CNE/CP n° 05/2020 e na PORTARIA CONJUNTA SEDU/SESA Nº 01-R, de 08 de agosto
de 2020.

Assim, as aulas serão realizadas de modo alternado, entre atividades presenciais e atividades on-line, nos
dias da semana, por meio da divisão de grupos por turma, para todos os segmentos, devendo-se escalonar os
horários de entrada, intervalos e saída.

Conforme já aplicado em nossa escola, os horários de entrada e saída por segmento já são separados.
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SEGMENTO DE ENSINO

ENTRADA

INTERVALOS

SAÍDAS

ENSINO FUNDAMENTAL

7h20

8h50 - 9h05
10h50 - 11h05

12h15

ENSINO MÉDIO
E PRÉ-VESTIBULAR

7h30

9h15 - 9h30
11h15 - 11h30

13h

Enfatizamos ainda que será necessário informar ou atualizar os contatos de emergência dos estudantes,
portanto, caso haja alguma alteração de informações dos responsáveis, solicitamos comunicar à Secretaria
Escolar.

Ademais, atendendo às recomendações de distanciamento de 1,5m e respeitando a capacidade de cada sala
de aula, faremos o regime rotativo dos alunos. A escala será informada após a manifestação dos familiares com a
intenção em encaminhar os ﬁlhos para as aulas presenciais. Cada sala terá a sua capacidade divulgada na
entrada e por comunicado oﬁcial aos responsáveis.

Para aqueles alunos que estiverem em casa, por opção ou conforme a escala, faremos a transmissão das
aulas, com equipamentos de transmissão por vídeo e de internet para que todos os estudantes acompanhem e
interajam durante as aulas.
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COM UM NOVO DIA
VEM UMA NOVA FORÇA
E NOVOS PENSAMENTOS.
ELEANOR ROOSEVELT

DARWIN COLATINA

DARWIN LINHARES

Av. Presidente Kennedy, 480
Maria Ismênia - Colatina - ES
27 3723-5040
www.darwincolatina.com.br

Av. Rui Barbosa, 94
Centro - Linhares - ES
27 3372-2288
www.darwinlinhares.com.br

/unidadesdarwin

