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APRESENTAÇÃO 

Atendendo a necessidade do retorno gradativo das atividades presenciais,  mas atentos ao cenário atual de pandemia, 
estamos preparados para o retorno das aulas. O Colégio Centenário preocupa-se com a proteção da sua comunidade escolar, 
por isso, empenha-se em ações em prol da preservação da vida, acima de tudo.  

Hoje atendemos a todos os requisitos necessários para recebermos nossos estudantes, professores e funcionários em um 
ambiente saudável e seguro. É importante ressaltar, que nosso planejamento também busca garantir as atividades remotas 
para aqueles (as) que não estiverem presentes em nossa unidade, assegurando o aprendizado de todos (as). 
 
Para orientá-los sobre a proteção individual e coletiva contra a Covid-19 e implementar os protocolos de segurança para o 
retorno às atividades presenciais, o Colégio Centenário elaborou esta cartilha. Assim, é importante que todas as informações 
e medidas contidas neste documento sejam rigorosamente cumpridas. Contamos com a sua colaboração! 
 

Equipe pedagógica - Colégio Centenário 



 
 

 

 
 

 

 

 
O horário do recreio continuará fazendo parte da rotina, no entanto, 
acontecerá respeitando a interação pelo modelo do distanciamento 
controlado, assim como será em horários diferentes para não ter 
aglomeração. Já o lanche deverá ser enviado pela família. 
 

 

Para a Educação Infantil o retorno presencial será em 
24/02/21 (quarta-feira), com horários alternados de entrada e 
saída entre as turmas. 

 

Os horários de entrada/saída das crianças deverão ser 
CRITERIOSAMENTE respeitados pelas famílias a fim de ser 
evitada a circulação desnecessária dos estudantes pelo pátio e 
áreas externas da escola e o contato com outras turmas. 

 



 

 
 

 

No Ensino Fundamental I os estudantes retornarão com  as atividades 

presenciais em dois grupos:  

 1 a 5 de Março- 1⁰, 2⁰ e 3⁰ ano presencial; 4⁰ e 5⁰- online; 

 8 a 12 de Março- 4⁰ e 5⁰ ano presencial; 1⁰, 2⁰ e 3⁰-online; 

 A partir do dia 15 de março todas as turmas do Ensino Fundamental I (1° a 5° anos) 
retornam de forma 100% presencial, diariamente para todos os estudantes. 

 
Obs.: Na semana de 22/02 a 26/02 as turmas de 1º a 5º ano iniciarão suas 

aulas na modalidade online. 

 

As famílias que optarem por não enviar o seu filho para as atividades presenciais 
deverão estar atentos aos materiais de aula que serão disponibilizados na plataforma 
Plurall.  

 
Os protocolos serão aplicados e exigidos por parte de todos que ingressarem nas 
dependências da Instituição. É um momento delicado em que a escola conta com os 
estudantes, professores e as famílias para esse momento de conscientização, pois, todos 
temos um importante papel de colaboração neste processo. 

 

No Ensino Fundamental II e Ensino Médio: As turmas de ensino 

fundamental II e ensino médio iniciarão suas aulas na modalidade online e durante o 
mês de março e será realizado o retorno presencial de forma gradual e escalonada. 

 



 
 

 

ORIENTAÇÕES AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 

 É indispensável que os pais respeitem o horário de entrada e de saída dos estudantes; 

 Não será permitida a entrada de nenhum estudante SEM máscara na Instituição; 

 Os estudantes deverão fazer uso obrigatório do uniforme do Colégio; 

 Os estudantes deverão trazer garrafinhas de água para consumo individual em razão dos bebedouros estarem interditados; 

 Os pais deverão acompanhar a temperatura dos filhos antes de se direcionarem a escola e os manter de máscara e orientados 
sempre com relação às normas de higienização das mãos; 

 Embora tenhamos aumentado a quantidade de dispensers de álcool por todos os locais da unidade, nossa sugestão é que  enviem 
um pequeno frasco para uso individual do estudante; 

 Atividades esportivas de contato e eventos que impliquem em aglomeração de pessoas estarão cancelados até segunda ordem; 

 Deve-se evitar atos afetivos tais como abraços, beijos e outras formas de contato físico; 

 As professoras da Educação Infantil terão o menor contato físico possível com os estudantes. No entanto, sabemos da 

importância de afeto para esta faixa etária. Em razão disso, nossas docentes terão muito cuidado quanto às ações adequadas e 

manterão o olhar cuidadoso e o vínculo afetivo que sempre foi marca de nossa escola. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLOS DE 
SEGURANÇA E DE 
ACESSO AOS ESPAÇOS 
ESCOLARES 



 

 
 

 

 

Na entrada da Intituição será realizado o controle de 
temperatura. Caso seja constatada temperatura em 
37,8 (ou superior) a pessoa será encaminhada para um 
local separado e a família será acionada; 

 

Todos deverão passar pelos tapetes higienizadores 
de calçados que ficam na entrada da escola 
(Ed.Infantil e entrada principal); 

 
Dispomos de totem de álcool em gel de uso obrigatório 
na entrada da Instituição, bem como de dispensers 
em todos os corredores e escadas; 

 
Aumentamos o número de higienização nos locais de 
grande fluxo durante o dia e os funcionários de 
limpeza receberam orientações específicas a respeito 
da higienização constante de corrimões, maçanetas, 
torneiras, válvulas de descarga. 



 
 
 
 

 

 Estará ocorrendo rotineiramente a fiscalização do uso da 
máscara por todas as pessoas dentro do espaço escolar; 

 
 Mesas e cadeiras que não podem ser utilizadas dentro de 

sala de aula foram demarcadas para garantir o 
distanciamento de 1,5m entre os estudantes.  

 
 Reforçamos a comunicação visual nos espaços da escola, há 

cartazes espalhados que alertam para os cuidados com a 
higiene das mãos e o uso de máscaras; 

 
 Os professores e auxiliares serão responsáveis pela 

higienização constante das mãos das crianças. 
 
 O estudante deverá ingressar na Instituição utilizando 

máscara e deverá trocá-la sempre que estiver úmida ou suja. 
O recomendado é levar duas máscaras extras para qualquer 
eventualidade. Vale lembrar que a sugestão é que as mesmas 
sejam guardadas de forma adequada em sacos evitando 
contato com outros objetos da mochila.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇO DE 
ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL 
Cuidando do 
Socioemocional 



 

Acolhimento socioemocional na escola 
 

O Colégio Centenário tem como norte para as atividades 

pedagógicas a perspectiva sistêmica, onde o pensar, fazer 

e o ser são vistas de formas relacionais, e as habilidades e 

competências do educando precisam ser desenvolvidas a 

nível das aprendizagens cognitivas, assim como das 

competências socioemocionais, respeitando a 

singularidade de cada indivíduo. 

 
“Educar a mente a pensar, o corpo a agir e o coração a sentir.” 

A dimensão socioemocional está intimamente ligada às 
experiências do indivíduo em um ambiente coletivo, e 
muitas dessas relações foram abruptamente interrompidas 
durante o período de isolamento social. O retorno das 
nossas atividades estão voltadas ao acolhimento dos 
nossos estudantes, ações voltadas a promoção da saúde 
mental e emocional colaborando com o processo da 
aprendizagem dos nossos estudantes. 

Aos estudantes da Educação Infantil  

O serviço de orientação educacional estará acompanhando 
de forma atenta a todo o processo de retorno às aulas, 
trabalhando no acolhimento dos nossos pequenos, na 
orientação às famílias e prestando suporte aos professores 
nesse processo de readaptação ao ensino presencial. 

Estaremos propondo atividades, e assim observando cada 
criança no seu desenvolvimento, de forma atenta ao 
emocional que surgirem e, assim, orientará as educadoras e 
apoiará as crianças em suas necessidades, assim como estará 
em contato com as famílias de forma online ou por telefone.  

 



 

Educando para a vida, é preparar crianças, 
adolescentes e jovens, através de uma abordagem 
interacionista que colabore para a formação de um 
sujeito protagonista para que este exerça de sua 
cidadania de forma crítica, ética, com consciência 
e responsabilidade social e que enteda a 
importancia do cuidado com o socioemocional. 

 

 

Aos estudantes do Fundamental I serão 

promovidos espaços na escola para as rodas de 
conversa, contação de histórias. Serão momentos 
lúdicos, mas também de muita reflexão, que 
possibilitarão ao estudante se colocar oralmente, 
em relação aos seus sentimentos e angústias. 
Nesses momentos também serão abordadas as 
questões de autocuidado, o respeito e o cuidado 
com o outro. 

Aos estudantes do Fundamental II e Ensino Médio, 
serão promovidos espaços de diálogo, escuta, 
acolhimento, ententendo o momento delicado, 
desafiador, de angustias e euforias que este reencontro 
reverberá. Será necessário um trabalho de reeducação e 
conscientização dessse novo momento, onde as relações 
interpessoais precisarão se dar em um ambiente com 
conversas à distância, sem toque, sem abraços, sem o 
compartilhamento de materiais e lanches. Será um 
momento de reinvetar as nossas relações e ressignificar o 
afeto e a responsabilidae individual e coletiva no 
cumprimento dos protocolos evitando a exposição e 
preservando a saúde de todos. 

 
       O acompanhamento da família nesse processo de 
retorno seja pelo ensino hibrido ou presencial será de 
extrema importancia. Os atendimentos com a equipe 
pedagógica seguirá de forma online, exceto, em casos 
especificos que serão chamados na escola cumprindo 
todos os protocolos de segurança. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERGUNTAS & 
RESPOSTAS 



 

 

Quando começam as aulas presenciais? 
Estamos organizando o retorno de forma escalonada por segmento e por anos, garantindo que o retono presencial ocorra 
de forma segura: 

Educação Infantil: retorno presencial  no dia 24/02/21. As atividades na educação infantil seguirão 100%  presenciais, 
diariamente para todas as crianças. O número de crianças por turma foi ajustado de acordo com a capacidade permitida nas 
salas. 

Ensino Fundamental I: As turmas de ensino fundamental, do 1° ao 5º ano iniciarão suas aulas na modalidade online, na 
semana de 22/02 a 26/02. Nas semanas seguintes iniciaremos o retorno presencial escalonado, da seguinte forma:  
 1 a 5 de Março-1⁰, 2⁰ e 3⁰ ano presencial; 4⁰ e 5⁰-online; 

 8 a 12 de Março-4⁰ e 5⁰ ano presencial; 1⁰, 2⁰ e 3⁰-online; 

 No dia 15 de março todas as turmas do Ensino Fundamental I (1° a 5° anos) retornam de forma 100% presencial, 

diariamente para todos os estudantes. As turmas foram ajustadas em salas de aula respeitando o limite da capacidade 

das salas, portanto, não será necessária a divisão da turma por grupos.  

Ensino Fundamental II e Ensino Médio: As turmas de ensino fundamental II e ensino médio iniciarão suas aulas na 
modalidade online. Na semana de 22/02 a 26/02 os horários serão reduzidos (a serem enviados posteriormente pela agenda 
digital) onde serão desenvolvidas atividades de acolhimento, orientações e apresentação do plano de aula de cada disciplina. 
A partir do dia 01/03 a grade de horários e os períodos serão retomados de forma integral, assim como o retorno presencial 
de forma escalonada, a ser divulgado posteriormente. 
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Como serão divididas as turmas? 
Nossas salas de aula foram reorganizadas de maneira que comporte 50% da lotação máxima do local, respeitando o 
distanciamento de 1,5 metro. Caso surjam turmas que ocupem a capacidade, a mesma será relocada para uma sala maior.  
 
Quais os horários das aulas presenciais? 
Os horários foram feitos de maneira escalonada (cada turma estará recebendo seu horário na agenda digital), com 
intervalo de 10 minutos entre as turmas evitando assim a aglomeração e contato entre os estudantes de turmas diferentes. 
Em razão disso é muito importante que os pais respeitem minuciosamente o horário de entrada e saída de seu(a) filho (a). 
 
O que devo fazer se ocorrer um imprevisto e me atrasar para levar meu filho? 
Pedimos que às famílias se atentem a pontualidade nos horários de entrada e saída. Entendemos que imprevistos 
acontecem, por isso em casos específcos pedimos que contatem a escola para comunicar o atraso, pelo telefone 3028-
7029 ou 3028-7002. 
 
Importante reforçar que não será mais permitida a permanência dos estudantes na escola após o horário de aula. 
 
  

Se o meu filho(a) não foi para a aula presencial ele(a) deve acompanhar as atividades pela plataforma? 
Sim. É de extrema importância o acompanhamento da famílias no processo escolar do seu(a) filho(a). 
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Quais medidas de segurança a escola vai adotar? 
 

Em agosto de 2020, o Instituto Metodista Centenário (IMC) implementou o Centro de Operações de Emergência em Saúde 

(COE) que é formado por colaboradores que vem desde então preparando a Instituição no cumprimento de todos os 

protocolos para que tenhamos um retorno seguro. 

 Escalonamento das turmas, respeitando a ocupação máxima de cada sala de aula; 

 Controle de temperatura na entrada e saída da escola (nos casos em que a temperatura esteja igual ou superior a 

37,8ºC, a pessoa será isolada e a família acionada); 

 Rigidez quanto ao horário de entrada e saída, para evitar aglomeração no pátio da escola; 

 Exigência do uso de máscara pelos estudantes, professores e funcionários durante todo o período de aulas; 

 Tapete higienizadores nas entradas da escola; 

 Aumento dos dispensers de álcool gel; 

 Aumento na higienização diária dos espaços coletivos; 

 Manutenção das janelas e portas das salas sempre abertas; 

 Interdição dos bebedouros (os estudantes deverão trazer garrafas de água para consumo individual); 

 Demarcação das mesas e cadeiras que não devem ser usadas, para manter o distanciamento entre os estudantes; 

 Interdição das pracinhas para evitar o uso coletivo dos brinquedos; 

 Material de comunicação visual na escola alertando sobre os cuidados com higiene e uso de máscara.
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Quando meu(a) filho(a) não deve frequentar a aula presencial? 
 

  A temperatura estiver igual ou acima de 37,8 ºC; 
  Apresentar tosse seca, espirros, dor de garganta ou outros sintomas relacionados а Covid-19; 
  Pessoas do núcleo familiar (ou de convivência) contraírem a doença. 
 
Prefiro que meu filho não assista às aulas presenciais. Posso optar por não mandá-lo para a escola? 
A partir da pesquisa enviada na Agenda, os pais que se posicionaram inseguros em mandarem os filhos para a escola 
poderão mantê-los nas atividades remotas, desde que tenham frequência e aproveitamento controlado pelo professor. 
 

O que eu faço no 1º dia de aula? Será online? Se sim, por onde? Como acessar? 
Educação Infantil: o retorno será presencial, no dia 24/02 (quarta-feira). Para o primeiro dia de aula é fundamental que 
as famílias permaneçam atentas ao horário de chegada estipulado para cada turma, bem como garantam o envio de 
máscaras extra e garrafa de água, conforme informações anteriores. Ao chegar na escola, a família deverá entregar seu 
filho no portão, onde será acolhido pela equipe. 

Ensino Fundamental e Ensino Médio: O início das aulas ocorrerá de forma online, por meio da plataforma Plurall. No 
primeiro dia de aula os estudantes deverão  acessar a plataforma Plurall, com seu login e senha, para obterem acesso ao 
link da aula de cada disciplina. É fundamental que as famílias e estudantes estejam atentos ao quadro de horários, enviado 
pela agenda digital.  
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Os pais poderão entrar na escola? 
Para proteção de todos e inclusive do espaço escolar, os pais não deverão entrar na escola, nem mesmo durante a entrega 
e a busca do estudante, que deverá ser feita no portão. O acesso à secretaria também será controlado de forma a evitar 
aglomerações. 

 

 

Como devo proceder para resolver problemas com a secretaria ou conversar com a coordenação/ orientação 
educacional /professores? 
Inicialmente, sugerimos que a comunicação entre a escola e família seja feita através da agenda virtual ou do telefone. As 
orientações dos órgãos públicos são para que a agenda escolar física seja evitada para que não haja o manuseio por 
diferentes pessoas. 
 

Podemos mandar brinquedos para a escola? 
Tanto na educação infantil quanto no Fundamental 1, nos primeiros estágios do retorno os brinquedos estarão proibidos 
para que evitemos as trocas e o compartilhamento entre as crianças. 
 
Que orientações de cuidados a escola sugere às famílias no retorno às aulas presenciais? 
Os pais não devem mandar os filhos para a escola caso apresentem sintomas de gripe. Seria importante que os estudantes 
tomassem banho ao retornarem da escola. É importante que os pertences pessoais sejam higienizados no retorno 
(mochilas, garrafa de água, estojos e livros). Para as crianças da Educação Infantil sugerimos que os pais enviem um 
pequeno estojo com alguns lápis de cor, gizes de cera, lápis preto e borracha para uso exclusivo na escola e tenham um kit 
deste para uso em casa. 
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O meu(a) filho(a) deverá ir para a escola com uniforme? 
Sim, o uniforme será mantido no uso diário, mas a sugestão é que seja colocado para lavar quando o estudante chegar em 
casa.  

 
Os estudantes usarão máscaras dentro da escola? 
Sim, todos deverão utilizar máscara dentro do espaço escolar. Dentro da sala de aula somente não será exigido de forma 
obrigatória para os estudantes da educação infantil. Para os estudantes do fundamental I, II e médio, professores, 
colaboradores e equipe pedagógica deverão permanecer sempre de máscara. 

 

Quais atividades serão planejadas nas aulas de Educação Física? 
A prioridade será para atividades esportivas individuais, que permitam o distânciamento e que não envolvam o contato 
com objetos que possam ser manipulados por todos, como por exemplo, a bola. Para as turmas mais avançadas, também 
haverá aulas teóricas. 

 
Como a escola procederá com aqueles que não cumprirem as exigências de distanciamento de proteção, cuidados 
pessoais e respeito aos outros?  
Qualquer descumprimento será considerado ato de indisciplina e o estudante será advertido e orientado quanto as suas 
atitudes para que haja uma conscientização e o entendimento da responsabilidade de suas ações, assim como a família 
será informada. 
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Eu ainda não comprei a agenda digital. O que eu faço? Onde comprar? 
 
A IsCool App, agenda digital adotada pela Educação Metodista, e tornou a comunicação entre famílias e Colégio muito mais 
fácil! Renove seu acesso. Caso ainda não possua, faça a aquisição. 
 
Esse aplicativo tem como objetivo fornecer tanto informações de interesse individual sobre a vida escolar dos estudantes 
quanto conteúdos diversos, como comunicados, agenda, fotos, calendários de eventos, entre outras informações. Por isso, 
além de ser mais segura quanto à privacidade das informações, a agenda digital é mais prática e sustentável, pois pode ser 
acessada de qualquer dispositivo conectado à internet e reduz impressões e utilização de papel. 
Link para aquisição: www.metodistaapp.schoolpicture.com.br/iscoolapp 
 

      Como funcionará o turno integral? 
 
O Turno Integral será ofertado mediante lista de espera, pois neste primeiro momento estaremos atentos ao retorno das 
atividades regulares em segurança. 
 

 Como devo proceder para retirar o material didático enviado para a escola? 
 

O responsável deverá sinalizar na portaria sobre a retirada e, obrigatóriamente, portar a nota fiscal do pedido. Se possível, 
trazer uma caneta para assinar o documento de retirada do material, a dim de evitar o compartilhamento  de material. 
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Como será a reunião de pais no início do ano letivo? 
 

As professoras da educação infantil e fundamental I já estão agendando as entrevistas individuais com as famílias afim de 
conhece-los melhor e apresentar a proposta de cada nível. A reunião geral com as famílias será realizada de forma online com 
a equipe pedagógica pela plataforma meet, link que será enviado pela agenda digital - IsCool App e pela Plataforma Plurall. A 
reunião de pais do fundamental II e médio também será realizado de forma online. 
Segue a data das reuniões: 
Dia 22/02 às 18h30min - Reunião geral com as famílias do ensino fundamental I. 
Dia 23/02 às 18h30min – Reunião geral com as famílias da educação infantil. 
Dia 01/03 às 18h30min – Reunião geral com as famílias do ensino fundamental II e Médio. 
 
Lembrando que as reuniões gerais serão realizadas de forma online afim de evitar aglomeração. 

 
 

 
Juntos somos mais fortes, cuidando uns dos outros.  

“Educando a mente a pensar, o corpo a agir e o coração a sentir”. 

Equipe do Colégio Metodista Centenário 

Ano escolar, 2021. 
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