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Estamos diante de um momento que exige
soluções partilhadas, responsáveis e
conscientes de toda comunidade escolar
para o enfrentamento da COVID-19.

O compromisso é de todos.

Por isso, no retorno às aulas presenciais,
contamos com a colaboração de
estudantes, famílias, educadores e
funcionários para o cumprimento das
orientações e protocolos de saúde.

Sabemos que se trata de um período de
adaptação, no qual o envolvimento e a
cooperação da comunidade escolar serão
fundamentais. 

O Colégio Metodista Americano segue as
orientações e recomendações para proteção
individual e coletiva contra a Covid-19. A
escola continuará adotando o formato
híbrido, simultaneamente com aulas
presenciais e na modalidade on-line. 

Para as aulas presenciais, seguiremos as
ações e recomendações dos orgãos de
saúde. Essas medidas abrangem toda a
comunidade acadêmica, professores,
estudantes, funcionários, visitantes e amigos
do Colégio. Elas estão divididas em dois
tópicos: Higiene e Saúde; e Estrutura Física.
 



1. Higiene e Saúde: 

• Orientação de lavagem de mãos com água e sabão
com frequência e todas as vezes que tiver contato
com objetos ou terceiros; 
• Orientação de uso de álcool em gel, que serão
disponibilizados em salas e corredores; 
• Obrigatoriedade de uso de máscara, sem
compartilhamento e com troca a cada duas horas ou
quando estiver úmida, devendo, após retirada, ser
armazenada em embalagem própria para esse fim
até o seu descarte ou lavagem; 
• Proibição de compartilhamento de objetos de uso
pessoal, assim como alimentos e utensílios como
copos, talheres, pratos etc.; 
• Orientação de uso de garrafas de água e copos
pessoais, sem compartilhamento; 
• Aumento de atividades ao ar livre; 
• Orientação de evitar cumprimentos na escola com
abraços, beijos e aperto de mão, mantendo o
espaçamento entre 1,5m (um metro e meio) a 2m
(dois metros) entre as pessoas; 
• Estímulo à vacinação contra gripe comum e H1N1; 
• Orientação sobre a manutenção de unhas cortadas
ou aparadas, cabelos presos e evitar o uso de
adornos, como anéis e brincos;
• Orientação para higiene bucal e nasal de utilizar
papel descartável e descartá-los logo após 
o uso em locais próprios para este fim.



2. Estrutura Física

• Higienização das áreas comuns, piso e superfícies de uso
comum (como maçanetas, corrimãos, interruptores, entre
outros) a cada troca de turno ou sempre que houver
necessidade específica, com soluções hipoclorito de sódio 0,1%
(água sanitária), outro desinfetante indicado para este fim ou
álcool líquido 70%.
• Marcações no piso para garantir o distanciamento e trânsito
em sentido único, orientação em relação à capacidade máxima
de pessoas por sala e croqui com a disposição das mesas de
acordo com o distanciamento mínimo permitido. 
• Nas portarias dos prédios D e F haverá funcionários e/ou
tótens com álcool 70% e álcool em gel e a utilização de
termômetro sem contato, para aferição de temperatura. 
• Disponibilidade de dispenser com álcool em gel, em
corredores e locais com maior circulação; 
• Manutenção de espaços arejados e com ventilação natural
em todos os ambientes; 
• Liberação das catracas, para evitar contato com as mãos e
aglomeração nas entradas; 
• Exclusividade do uso dos elevadores para pessoas com
necessidades especiais. 
Uso dos bebedores apenas para que estudantes e funcionários
abasteçam seus próprios recipientes.
• A cantina e a loja de material escolar seguirão as regras do
protocolo de segurança evitando aglomeração.
• As praças serão liberadas para uso entre os horários
intercalados das turmas, posteriormente serão devidamente
higienizadas.



Identificação de casos suspeitos  

Para eventual identificação de casos suspeitos da doença,
foi implantada no Colégio Metodista Americano uma Sala de
Acolhimento para orientação às pessoas que apresentem
sintomas ou precisem de orientação específica. Na entrada
do colégio será aferida a temperatura. Pessoas com
temperatura acima de 37,7 graus deverão ser
encaminhadas para esse local. Após cada atendimento,
essa sala será higienizada.

Apoio da Unidade Básica (Municipal) de referência:   
O serviço de saúde de referência para a zona onde se
encontra o Colégio Metodista Americano é a Unidade Básica
de Saúde (UBS) Santa Cecília, localizada na Rua São Manuel
543, Bairro Santa Cecília, fone: (51) 3359-8685. 

Em caso de suspeita de contaminação, o serviço de saúde
de referência será notificado. Além disso, o Colégio deverá
notificar os órgãos competentes. O profissional designado
deverá orientar a pessoa sintomática a realizar isolamento
por 14 dias. Será orientado a procurar assistência médica se
os sintomas respiratórios aparecerem e será comunicado à
rede de saúde local.

A liderança de cada setor deverá fazer o acompanhamento
diário de sua equipe em relação ao aparecimento de
sintomas de síndrome gripal, comunicando ao COE-E local
qualquer evidência de sintoma.



Orientações para deslocamento até a escola e movimentação
nos espaços internos

Orienta-se que a comunidade escolar faça uso de máscara,
calças compridas e sapatos fechados desde a saída de casa.
Também no deslocamento, é importante o uso de álcool em gel
nas mãos toda vez que tiver contato com algum objeto e
manter sempre a distância mínima de 1,5m (um metro e meio)
de outras pessoas.

Caso apresente febre, tosse e/ou dificuldade para respirar,
produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival,
dificuldade para deglutir, dor de garganta e/ou coriza, não deve
se dirigir até o Colégio. Nesse caso, deve procurar atendimento
médico assim que possível. 

Ainda é importante salientar que os familiares dos estudantes
não entrarão nos espaços físicos da Escola, exceto os da
Educação Infantil e 1° ano do EF no período de adaptação. 
Os estudantes serão acompanhados das duas portarias de
entrada (Prédio D e Prédio F) pelos auxiliares/monitores até as
salas de aula, após aferição de temperatura e demais
protocolos necessários. 

Já na escola, os estudantes deverão respeitar o distanciamento
demarcado por sinalização no piso até a entrada da sala de
aula. 

É imprescindível que os alunos respeitem o horário de entrada e
saída das aulas, procurando chegar no horário da aula e sair o
mais breve possível após o término, para contribuir com a
redução de pessoas circulantes nos espaços comuns. O
intervalo das aulas será intercalado, para evitar aglomerações.
Além disso, é importante respeitar as orientações fixadas nos
murais informativos.




