
 

 

 

 

 

 

 

 

Esse é o AMOR que nos move! 

 

PROTOCOLO DE RETORNO 

A nossa escola, com o apoio de profissionais de educação, do 

Sindicato das Escolas Particulares do Rio de Janeiro e da equipe do CHN- 

COMPLEXO HOSPITALAR DE NITERÓI sob a orientação da médica pneumologista 

pediátrica Christine Tamar, elaborou um Protocolo de Biossegurança, 

visando o retorno das aulas presenciais.  

 Neste protocolo consta também a Metodologia de Ensino que iremos 

utilizar com as adaptações necessárias para esse retorno. 

Destacamos a importância da parceria das famílias e dos 

colaboradores para que as ações surtam os efeitos desejados e o nosso 

retorno seja harmonioso e motivo de alegria! 

A PRESENÇA DO ALUNO NA ESCOLA SERÁ DEFINIDA PELA FAMÍLIA, POR 

MEIO DE UMA ENQUETE. COM O RESULTADO DESSA PESQUISA, FAREMOS A 

ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS PARA O RODÍZIO DAS AULAS PRESENCIAIS. 

PEDIMOS QUE LEIAM ESTE DOCUMENTO COM BASTANTE ATENÇÃO. 

 
Av. Rui Barbosa, 540 - São Francisco - Niterói 

Tel.: 2710 0466 

CGC: 39250683/0001-70 

 

 

Educação Infantil 

Portaria SME/007/99. 

Ensino Fundamental – 1º Ano ao 5º Ano do Ensino 

Fundamental. 

Portaria E/COIE.E Nº 1315/14 de agosto de 2001. 



 

 

 

 

VOLTA ÀS AULAS 

 

A Primeiros Passos vem mantendo estreitos laços afetivos com nossos 

professores que mesmo a distância, exercem sua profissão de forma 

significativa, criativa e humanista, através das aulas on-line e, agora, 

também de forma presencial. 

Entendemos que um retorno baseado na empatia e no afeto será 

essencial nessa retomada. A escuta participativa de cada aluno continuará 

sendo o nosso objetivo principal. Assim como, o atendimento e o suporte 

necessários às queridas famílias.  

De acordo com o Decreto Municipal funcionaremos com o 

distanciamento de 1 metro e meio, entre os mobiliários da sala de aula.  

O sistema de frequência dos alunos será através de rodízio de acordo 

com cada turma. 

Funcionaremos somente no HORÁRIO PARCIAL (diferenciado) de acordo 

com os segmentos, para evitar aglomerações: 

 

 EDUCAÇÃO INFANTIL: 

De Segunda a Quinta - Das 14h às 16h- PRESENCIAL 

Sexta-feira- ON-LINE 

 

 ENSINO FUNDAMENTAL: 

 De Segunda a Quinta- Das 13h30min às 16h30min-PRESENCIAL 

Sexta-feira- ON-LINE 

É IMPRESCINDÍVEL A PONTUALIDADE E O RESPEITO QUANTO AOS HORÁRIOS 

ESTABELECIDOS PELA ESCOLA. 



O ALUNO QUE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTIVER NA ESCOLA, 

APRESENTAR FEBRE OU OUTRO SINTOMA RESPIRATÓRIO, SERÁ ENCAMINHADO 

PARA UMA SALA PRÓPRIA DE ACOLHIDA, ATÉ A CHEGADA DO RESPONSÁVEL 

PARA RETORNAR À SUA CASA, O QUANTO ANTES.  

 

1- ENTRADA DE ALUNOS: 

Teremos sinalizadores na entrada da escola 

e também em todos os ambientes para orientar o 

fluxo das pessoas e cumprir o distanciamento 

mínimo necessário; 

Ao entrar na escola, todos sem exceção, 

terão a temperatura aferida por um termômetro infravermelho digital.  

Quem apresentar temperatura superior a 37,5º(Aguardamos Padronização 

do Governo) não poderá permanecer na escola; 

Tótens de álcool gel estarão disponíveis para higienização das mãos. O 

acionamento do equipamento é feito com os pés; 

Espalharemos cartazes para orientar a melhor maneira de higienizar as 

mãos. 

Serão colocados Tapetes Sanitizantes para a limpeza dos sapatos, na 

entrada da escola; 

O uso de máscara é obrigatório para todos, em todo o ambiente escolar. 

O uso de máscaras é necessário em crianças a partir de 3 anos de idade. 

 

1.1-EDUCAÇÃO INFANTIL:  

Será permitida a entrada de apenas 1 responsável para  acompanhar 

o aluno até a sala; 

O período de adaptação será de acordo com cada criança e a 

permanência do responsável na sala será definida pela escola; 

Aguardar o plano de adaptação de cada turma. 

 

 



1.2- ENSINO FUNDAMENTAL: 

Os alunos do Ensino Fundamental entrarão sozinhos para diminuir o 

fluxo e a movimentação de pessoas;  

No caso do aluno que precisar de um novo tempo para adaptação 

permitiremos excepcionalmente, o acompanhamento de 1 responsável. 

 

2- SAÍDA DE ALUNOS:  

 

2.1-EDUCAÇÃO INFANTIL:  

O responsável terá a temperatura 

aferida, as mãos e os sapatos higienizados, 

para buscar seu filho na sala; 

Vamos estabelecer um número máximo de saída de alunos por turma 

para evitar aglomerações; 

A temperatura do aluno será medida novamente ao sair da escola; 

Não será permitida a permanência dos alunos e seus familiares nas 

dependências da escola; 

 

2.2-ENSINO FUNDAMENTAL: 

A calçada da escola será demarcada para que os pais aguardem a 

saída do aluno, no portão da escola. Pedimos o máximo de respeito a essa 

regra; 

Os alunos vão aguardar na sala a confirmação da presença dos 

responsáveis para buscá-los; 

A temperatura do aluno será medida novamente ao sair da escola; 

Não será permitida a permanência dos alunos e seus familiares nas 

dependências da escola. 



3- ÁREAS COMUNS:  

 

OS BRINQUEDOS DA ÁREA EXTERNA 

(PARQUINHOS), ASSIM COMO A QUADRA 

ESTARÃO FECHADOS PARA O USO; 

 

Nossa escola passou por um processo de desinfecção com o produto 

COMBACTER 800. Um desinfetante a base de Amônia Quaternária de última 

geração, indicado para higienização e efetivo no combate a bactérias, 

fungos e vírus; 

Disponibilizaremos dispensers de álcool gel para antissepsia das mãos em 

todas as áreas comuns; 

Algumas áreas serão demarcadas para evitar aglomerações; 

A limpeza dos BANHEIROS será feita a cada hora por um funcionário da 

limpeza. E a higienização dos sanitários, lavatórios e pias, após cada 

utilização, pelas auxiliares de turma; 

A ida do aluno ao banheiro será sempre monitorada por um adulto, para a 

devida orientação para a higiene das mãos;  

Por medida de segurança trocamos todas as lixeiras da escola por 

acionamento por pedal; 

Os BEBEDOUROS DA ÁREA EXTERNA serão ativados APENAS para encher as 

garrafas; 

A SECRETARIA vai funcionar em duas salas, com atendimento de uma 

pessoa por vez; 

ATENÇÃO: A CANTINA NÃO IRÁ FUNCIONAR. O aluno deverá trazer seu 

lanche de casa. 

 

 

 

 



4- SALAS DE AULA: 

 

4.1- BERÇÁRIO:  

O berçário, como já acontecia anteriormente, será 

limpo e desinfetado várias vezes ao dia. Usaremos 

água e sabão, detergente e álcool 70%; 

Berços, bebês conforto e cadeiras de alimentação 

serão individuais e receberão o nome da criança. 

Depois de usados, serão higienizados; 

O uso do ar condicionado será somente em dias de muito calor. 

Manteremos portas e janelas abertas, para maior ventilação dos ambientes; 

A troca de fraldas será feita no trocador com lençol de papel descartável. 

Como já acontece, fraldas e lixo com secreção biológica, serão 

descartados no lixo comum; 

Toalhas de banho e de rosto serão enviadas diariamente para casa, para 

que sejam lavadas. O responsável se compromete a trazer toalhas limpas 

no dia seguinte; 

Copos, pratos e talheres serão individuais e higienizados com água quente 

e sabão neutro; 

Mamadeiras- Serão esterilizadas no micro-ondas. 

4.2- EDUCAÇÃO INFANTIL: 

Todas as salas serão higienizadas antes do horário 

escolar. Faremos a desinfecção de todas as 

superfícies (mesas, cadeiras, maçanetas, etc.) 

usando solução de água sanitária ou detergente 

ou álcool 70%, de acordo com o material; 

O espaço da rodinha será feita com as cadeiras 

com o nome e a foto de cada aluno, plastificados 

no espaçamento permitido;  

As cadeiras das mesas terão o nome e a foto de cada aluno, plastificados 

para permitir a limpeza; 

A quantidade de brinquedos e jogos será reduzida neste primeiro momento; 



Reforçaremos a rotina de lavagem das mãos; E a partir de 3 anos o uso da 

máscara; 

O lanche será feito na própria sala do aluno; 

O soninho das crianças menores acontecerá na própria sala; 

A troca de fraldas será feita no trocador com lençol de papel descartável. 

Como já acontece, fraldas e lixo com secreção biológica, serão 

descartados no lixo comum; 

Materiais escolares, como livros, cadernos, pastas, estojos e mochilas, 

deverão vir de casa, higienizados com álcool 70%. 

O uso do ar condicionado será somente em dias de muito calor. 

Manteremos portas e janelas abertas, para maior ventilação dos ambientes.  

 

4.3- ENSINO FUNDAMENTAL: 

Todas as salas serão higienizadas antes do horário escolar; 

Faremos a desinfecção de todas as superfícies (mesas, cadeiras, 

maçanetas, etc.) usando solução de água sanitária ou detergente ou 

álcool 70%, de acordo com o material; 

As salas serão demarcadas com distanciamento de 1,5m entre as carteiras; 

O uso do ar condicionado será somente em dias de muito calor. 

Manteremos portas e janelas abertas, para maior ventilação dos ambientes; 

Reforçaremos a importância do uso da máscara e da lavagem das mãos; 

O LANCHE SERÁ FEITO NA PRÓPRIA SALA DO ALUNO. 

 

 

 

 

 

 

 



5- MATERIAL INDIVIDUAL DOS ALUNOS:  

TODO O MATERIAL DEVERÁ VIR DE CASA, HIGIENIZADO COM ÁLCOOL 

70%. 

 

5.1- MOCHILA:  

Diariamente deverá vir na mochila do aluno máscaras, 

o material correspondente às aulas do dia, o lanche e 

a garrafinha com água;  

As mochilas ficarão nos ganchos que existem nas 

carteiras e no porta mochilas. Nenhuma bolsa ou 

mochila deverá ficar no chão; 

Pedimos às famílias para não usarem MOCHILA DE RODINHA, devido ao 

contato direto desta com o chão; 

Nenhum objeto poderá ser compartilhado. Isso inclui lápis, borracha, 

apontador, como também o lanche. Nada poderá ser emprestado; 

Pedimos a atenção para não enviar brinquedos, bolas, jogos ou qualquer 

outro item que não faça parte do material escolar. 

 

5.2- GARRAFA DE ÁGUA: 

Cada ALUNO deverá trazer diariamente sua 

garrafinha (incluindo a Educação Infantil), que será 

reposta pela professora ou auxiliar sempre que 

necessário; 

 

 

5.3- ACESSÓRIOS: 

Bonés, óculos escuros, relógios, brincos, anéis, pulseiras, colares e similares, 

estão proibidos.  Quem tem cabelo comprido deve mantê-lo preso. 

 

 



5.4-MÁSCARAS:  

O aluno deverá entrar na escola USANDO MÁSCARA, e 

trazer diariamente, 3 máscaras de reserva na mochila, 

com o NOME MARCADO EM SACO FECHADO e um 

SEGUNDO SACO para a colocação das máscaras usadas; 

Após o lanche, o aluno fará a troca da máscara ou 

sempre que necessário;  

As máscaras devem ser adequadamente lavadas assim que o aluno chegar 

em casa. 

 

5.5- EXERCÍCIOS GRÁFICOS: 

Todo o material impresso somente será entregue aos alunos, depois de 24 

horas da impressão. Esse é o tempo que o vírus sobrevive no papel. 

Utilizaremos  caixas de papelão para acondicionar esse material. 

 

 

 

 

 

 

6- RECREIOS E ATIVIDADES LIVRES: 

Os espaços e horários serão organizados de tal forma que garantam a 

realização de atividades ao ar livre respeitando o espaçamento permitido. 

 

 

7- CLUBE DE ATIVIDADES: 

 

Inicialmente as atividades do Clube estarão suspensas nas 

dependências da escola. 

 



 

8- TREINAMENTO DA EQUIPE  PRIMEIROS  PASSOS 

Realizaremos um treinamento com a equipe do CHN- COMPLEXO 

HOSPITALAR DE NITERÓI, sobre todos os protocolos para a retomada de 

nossos serviços, incluindo o uso correto da máscara, limpeza e higienização 

pessoal e de ambientes; 

Durante o treinamento, faremos simulações de entrada e saída de 

alunos, para que tudo funcione corretamente, desde o primeiro dia. 

 

 

 

9- ORIENTAÇÕES ÀS FAMÍLIAS QUANTO AO 

TRANSPORTE  ESCOLAR: 

 

Os profissionais que fazem esse tipo de serviço, 

também deverão cumprir o protocolo de 

profilaxia; 

Aferir a temperatura do aluno, antes do embarque; 

Obrigar o uso de máscara; 

Aplicar ÁLCOOL EM GEL nas mãos das crianças; 

Bolsas e mochilas e pertences pessoais devem ficar ao lado das crianças 

(ajuda a manter o distanciamento) durante todo o trajeto até a escola; 

Reservar um recipiente para lixo; 

Forrar bancos com capa plástica ou material semelhante para mais fácil 

higienização; 

Desinfetar o veículo após o uso.  

 

 

 



 

10- METODOLOGIA DE ENSINO:  

 

As turmas estarão organizadas em rodízio de 

acordo com o distanciamento obrigatório, para as 

aulas presenciais; 

O Plano de Ensino Remoto (em caráter excepcional, por conta da 

Pandemia) será mantido para os alunos que não estiverem presentes no 

colégio; 

As aulas terão transmissão direta, utilizando a plataforma digital ZOOM, 

no seguinte horário: 

ENSINO FUNDAMENTAL: 

 De SEGUNDA A QUINTA - Das 13h45min às 15h30; 

 SEXTA-FEIRA- ON-LINE PARA TODOS, no horário previsto no 

planejamento de cada turma; 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL: 

 De SEGUNDA A QUINTA - Das 14h30min às 15h10min; 

 SEXTA-FEIRA- ON-LINE PARA TODOS, no horário previsto no 

planejamento de cada turma. 

 

AULAS ESPECIALIZADAS:  

 Os horários das aulas serão reajustados de acordo com o 

planejamento de cada turma.  

 



11- CONSIDERAÇÕES  FINAIS: 

Há 28 anos, a Primeiros Passos mantém uma prática social e 

pedagógica imbuída de valores humanísticos, com o olhar voltado para o 

coletivo. 

Neste momento tão delicado, não poderíamos agir de outra forma e 

reafirmamos nossa solidariedade a todas as famílias. 

Agradecemos a forma respeitosa, carinhosa e empática por vocês 

dispensadas à nossa escola. 

Estaremos atentos às orientações  e definições dos órgãos oficiais para 

alterar o presente protocolo caso necessário. 

 

“Atrás de cada criança que acredita em si mesma, está uma família que 

acreditou primeiro”. 

Mathew  L. Jacobson 

 

 

 

 


