Neste documento, você encontrará as principais
orientações para um retorno às atividades presenciais
para que aconteça da forma mais segura possível.

No dia 8 de setembro, o Colégio Integrado retorna com
acolhimento dos alunos, e atividades de recuperação,
dentro do que já foi autorizado pelo Governo de São
Paulo. Em 05 de outubro, da mesma forma, recomeçam
as Aulas Regulares.

Veja aqui as principais medidas adotadas pela Escola –
sempre lembrando que são dinâmicas, e pode haver
alterações para aprimorá-las ou para seguir as normativas
oficiais. E, lembre-se: para dar certo, tudo precisa
acontecer de forma dialogada, parceira, co-responsável
e colaborativa.

As escolas tem um papel fundamental na formação,
desenvolvimento e inclusão do indivíduo na sociedade e, para
isso preparamos um protocolo de retorno às aulas presenciais.
Sabemos, portanto, que o distanciamento social e a
intensificação da higienização são medidas importantes para
a retomada do convívio nas escolas. Reforçando os protocolos
de higiene e saúde dos alunos e colaboradores.
Por isso, este documento, com recomendações para o retorno
das atividades escolares, se baseou nos relatos de países
que já retomaram as atividades escolares; pela Organização
Mundial de Saúde; pelas orientações da Sociedade Brasileira
de Pediatria e Nota Técnica do Ministério da Educação.
Trata-se, portanto, de um protocolo de funcionamento em
regime especial, enquanto a Covid-19 for uma ameaça à
saúde pública.
Acima de tudo, é importante que todos entendam que
nenhum cuidado será suficiente se não for um pacto assumido
por toda comunidade, com cuidados que começam no lar –
em protocolos profiláticos também já definidos pelos órgãos
competentes – e continuam na Escola, em um espírito de
empatia, de cuidados e responsabilidades mútuas, de diálogo
e compreensão, que demandará muitas vezes o bom-senso e
a cooperação de cada um.

Novos horários
Entrada no Colégio

As mudanças poderão ser sentidas na reorganização das turmas, dos
horários e dos procedimentos de chegada. O objetivo é criar um fluxo
diluído e organizado para que as famílias possam deixar seus filhos e partir
em seguida, da forma mais ágil possível. Isso será feito escalonando os
horários de entrada e saída dos alunos, e definindo trajetos obrigatórios
sinalizados de trânsito interno de pessoas, dentro de cada Unidade.
Como vem ocorrendo em diversos países, a Escola sugere às famílias que
se desloquem preferencialmente a pé. Nos casos em que isso não for
possível, estacionem nas imediações da Escola, antes da chegada, para
então chegar caminhando ao ar livre.
Por fim, recomendamos a todos que cheguem no horário combinado
por turma, uma vez que a entrada será necessariamente mais lenta e
cuidadosa, diante de todas as providências a serem tomadas.
Muitas rotinas vão mudar, entre elas os momentos de encontrar
outros pais e parar para um bate-papo na recepção do Colégio.
Isso não será possível, por enquanto. Os pais deixarão seus filhos
em áreas pré-definidas, não mais em sala de aula (como acontece
na Educação Infantil e no 1º ano do Ensino Fundamental I).

O protocolo assumido pelo Colégio Integrado prevê os seguintes
cuidados na entrada dos alunos:
Uso obrigatório de máscaras
O uso de máscara é considerado equipamento obrigatório para adultos
e crianças com idade a partir de 3 anos, desde a entrada no portão da
Escola. Sem máscaras não será permitida a entrada.
Medição de temperatura
Todos os alunos, funcionários e pais – enfim, todas as pessoas – que
entrarem no Colégio a qualquer horário, terão medidas suas temperaturas
corporais por termômetros digitais. Aqueles que acusarem temperaturas
iguais ou superiores a 37,5º não poderão entrar, sob nenhuma hipótese.
Tapete químico
Todos terão de passar pelo tapete químico para desinfecção das solas de
sapatos.
Dispensers de álcool gel
Os recém-chegados deverão também utilizar os dispensers de álcool gel
que serão acionados com os pés, os espalhados pelo colégio.
Higienização das mãos
Já dentro da Escola, todos os alunos terão que lavar as mãos
obrigatoriamente, assim como sempre que se fizer necessário.

BEM VINDO

A r ecepção dos alunos

Cuidando do bem estar físico, sem esquecer o bem-estar emocional

O objetivo das alterações nos procedimentos de recepção dos alunos é evitar a
circulação dos pais nas dependências do Colégio. Nesta nova rotina, as crianças
serão necessariamente recebidas nas áreas indicadas por educadores da Escola, como
abaixo.
É muito importante levar em conta que a Escola tomará todos cuidados pedagógicos
para garantir segurança emocional às crianças nessa etapa. Isso exigirá, contudo, um
período de adaptação até que as crianças se acostumem às novas rotinas. Para isso,
também, é fundamental a compreensão das famílias.
Na Educação Infantil, cada professora encaminhará seus alunos à sala de aula, no caso
dos alunos menores.
Dúvidas e recados para as professoras não serão, dessa forma,
transmitidos diretamente na chegada, e devem ser feitos apenas via
WHATSAPP.

Novas r otinas

A organização das atividades pedagógicas do Colégio Integrado, obedece também
aos princípios expostos acima. O objetivo é reduzir a circulação das pessoas (alunos,
professores e outros colaboradores) pela Escola, e promover o controle sobre todas
as situações e ambientes frequentados pelos alunos.
Além de dezenas de procedimentos de segurança interno, também serão necessárias
adequações das rotinas dos alunos. As principais providências estão resumidas a
seguir:

Distanciamento mínimo
Em todas as atividades, será assegurado o distanciamento mínimo de 1,5 metros.
Número de alunos por sala
Durante a retomada em SETEMBRO, a quantidade de alunos será inferior ao do período
regular, e todos os alunos terão todo o distanciamento mínimo necessário. No reinício
das aulas regulares, em OUTUBRO, será obedecido o critério definido no Plano SP, na
proporcionalidade estabelecida pelas autoridades. A Escola trabalhará com número
reduzido de alunos, o que exigirá uma nova distribuição nas salas. Para garantir que
o distanciamento de 1,5 metros seja rigorosamente cumprido, trabalharemos com a
porcentagem indicada pelo governo.

Alterações nos horários de entrada e saída
Para reduzir aglomerações, foram definidos novos horários de entrada e saída.
Intervalos
Os intervalos serão apenas para alimentação e desinfecção da sala, os horários, que já
eram alternados, serão ainda mais espaçados, conforme a logística possível.

As aulas de Educação Física e Esportes

Novas r otinas

As aulas de Educação Física e Esportes acontecerão em sistema de rodízio, com tempo
suficiente para desinfecção dos espaços utilizados pelos alunos.

Brinquedos e outros objetos trazidos pelas crianças
A Escola proíbe nesse momento que os alunos tragam brinquedos, bonecas e outros
itens de uso compartilhado como medida profilática.
Ventilação das salas
As melhores práticas de prevenção recomendam o uso constante de ventiladores.
Por isso, em todas as salas e unidades eles permanecerão todo o tempo ligado, bem
como as portas abertas. Assim, para evitar algum desconforto para os que forem mais
suscetíveis ao vento, pedimos que os alunos venham adequadamente agasalhados.
Bebedouros
Por medida de segurança, os bebedouros estarão funcionando apenas com a função
de torneira. Por isso, é importante que tragam squeezes ou recorram à cantina.
Esterilização de ambientes
Todas as salas de aula, banheiros, corrimãos e áreas de uso comum serão esterilizadas
constantemente.
Lavatórios e banheiros
Os banheiros serão interditados a cada duas horas para desinfecção. Por isso, é
importante que os alunos também programem suas idas aos lavatórios e banheiros.

Cuidado
constante

Em casos de ocorrências médicas,
toda calma nessa hora

Os cuidados necessários durante a pandemia vão requerer também novos protocolos
de conduta de atendimento a ocorrências na Escola – inclusive pela grande variedade
de sintomas da Covid-19. Como os estudos citados pelo protocolo de saúde do Estado
ressaltam, crianças e adolescentes são o menor grupo de risco do novo coronavírus.
Nada é motivo para alarme, mas todo cuidado é necessário pelo potencial transmissor
da doença.
Assim, mesmo para o caso de alunos apresentarem sintomas que podem ser de
múltiplas razões, como febre, dor de cabeça, cansaço, dores abdominais, ou outros,
chamaremos os pais para que possam buscar a criança imediatamente. Enquanto isso,
ela aguardará em nosso novo ambiente - a enfermaria, sempre com o atendimento
de um profissional.
Nesses casos, a criança ou adolescente imediatamente entrará em quarentena, até
que traga um atestado do seu médico confirmando não se tratar de Covid-19.
Todas as demais providências normalmente tomadas pela Escola, continuarão a
acontecer normalmente, com o apoio da Enfermaria da Escola.

Alimentação

Almoço, cantina e orientação sobre festas
Cantina
Ofereceremos, somente produtos embalados e fechados de fábrica.
Ex: Toddynho, água, biscoito de polvilho, barrinhas de cereais,
torradas, suquinhos, etc.
Festas de aniversário e outras comemorações
Por razões preventivas, as festas e comemorações individuais com
alimentos na escola estão suspensas. Encontraremos, claro, outras
formas de celebrar.
Almoço
Neste momento, não ofereceremos almoço na Cantina.

Para quem quiser
FICAR EM CASA

A EDUCAÇÃO VIRTUAL CONTINUA
Tudo o que aprendemos e continuaremos a fazer bem

Durante todo o período de regime especial, será uma escolha da família enviar ou não seus filhos
para a Escola. Essa é a forma que o Colégio encontrou para reconhecer a situação excepcional que
vivemos e garantir à sua comunidade a tranquilidade na escolha, sem prejuízos pedagógicos.
Cada família pode avaliar, melhor do que ninguém, as condições de retornos. Precisa levar em conta
critérios como a existência de pessoas da família que estão no grupo de risco, a dinâmica profissional
dos pais, as condições emocionais, as opiniões dos médicos de família, enfim, um conjunto de
fatores eminentemente pessoais.
A Escola pode garantir o máximo de segurança dentro dos protocolos conhecidos, e isso será feito
nos mínimos detalhes – como é da tradição da Escola.
Para o Colégio Integrado, a maior preocupação é com o bem-estar integral dos seus alunos, e a
partir dessa premissa quer assegurar-se de que todos continuem aprendendo, como de fato vem
ocorrendo.
O período da educação virtual pelo qual passamos com tanto sucesso na fase 1 do isolamento
social será muito importante agora e continuará sendo uma opção para nossa comunidade, de
forma contínua e com os projetos no BULB.
Contudo, dentro do novo contexto, a estratégia adotada será a transmissão on-line e interativa de
todas as atividades pedagógicas presenciais que estiverem acontecendo na Escola, desde a primeira
infância até o Ensino Médio, com os professores em sala.
O objetivo é garantir similar qualidade do trabalho pedagógico presencial e a distância, e nossa
equipe pedagógica continuará trabalhando para isso. Sempre.

Comunicação sempr e
Mais do que nunca, comunicar bem é essencial

Sempre procuramos desenvolver uma boa comunicação com as famílias, tanto pelos canais
presenciais como pelos meios virtuais.
Mais do que nunca, precisamos estar sempre em contato, trocar informações, dialogar, buscando
garantir o máximo de bem-estar das crianças e dos adolescentes. Dessa forma, pedimos atenção
para os seguintes aspectos:
Meios de comunicação: serão produzidos vídeos, cartazes e diversos outros conteúdos, seja
para estimular os alunos a se proteger (como no caso do uso das máscaras), como para orientar a
comunidade em aspectos práticos.
WhatsApp: o Whatsapp é uma forma rápida de comunicação. Para todas as dúvidas, escreva para a
coordenação, que responderá o mais prontamente possível.
Reuniões com coordenadores e professores: o atendimento presencial está suspenso no Colégio
até o fim da pandemia. Assim, as reuniões individuais continuarão acontecendo via web, inclusive
as realizadas entre pais e coordenadores.
Lives: a Direção da Escola realizará lives e produzirá vídeos para responder às principais dúvidas das
famílias.
E-mail:
Direção: integrado.thais@gmail.com
Secretaria: secretaria@integradoedu.com.br
Letícia : integrado@integradoedu.com.br
Ivone: integradoorienta@gmail.com
Érika: orientacaopedagpgica.integrado@gmail.com
Maria Elvira: mariaelviracoordintegrado@gmail.com
Cristiano: secretaria.posse@integradoedu.com.br
Andresa: admfin@integradoedu.com.br

Higiene e Limpeza
Os protocolos específicos de higiene e limpeza envolvem a escolha adequada de produtos, a
formação de pessoas e as rotinas diárias de higienização.

Seguindo as orientações das instituições técnicas, no Colégio Integrado é utilizado um blend
de substâncias, como Peróxido de Hidrogênio, Quaternário de Amônio e Tensoativos de
Limpeza. São desinfetantes de aplicação segura.

Buscamos produtos regularizados e indicados pela Anvisa.

Vale a pena ressaltar que a Anvisa disponibilizou uma orientação técnica em relação ao Novo
Coronavírus, com indicações sobre Saneantes Regularizados, no qual essas informações estão
embasadas (Nota Técnica 22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA).

ROTINAS
Tão importante como a higienização são as rotinas.
Dentro do protocolo estabelecido pela Escola, é importante as famílias ficarem
seguras de que:
• Haverá desinfecção total diariamente das salas de aula e demais espaços
frequentados pelos alunos, professores e demais colaboradores;
• Os banheiros serão limpos e higienizados a cada duas horas;
• Todas as dependências da Escola já foram higienizadas durante o período de
quarentena, desinfecção reforçada nos dias anteriores ao retorno.
ETAPAS DO PROTOCOLO
• O primeiro passo para a limpeza e a higienização de superfícies de alto contato é
reunir EPI’S/EPC’S, equipamentos e os produtos químicos que serão necessários
na higienização da área.
• A equipe de limpeza deve higienizar as próprias mãos antes de começar a
higienização do ambiente.
• Depois, deve colocar seus EPI’s: luvas, óculos de segurança, cobre-sapato ou botas,
avental, touca e máscara.
• Para utilizar um produto concentrado, será preciso realizar a diluição com auxílio de um
diluidor ou seguindo as instruções do rótulo dos produtos.
• Os funcionários treinados então vão realizar a limpeza de cima para baixo evitando movimentos
circulares.
• Inicialmente, será removido o pó e sujidades não aderidas. A equipe começará do fundo para saída da
área menos contaminada para de maior contaminação.
• Serão utilizados para a limpeza, os limpadores multiuso com ação desinfetante ou em duas etapas,
com limpador multiuso e posteriormente desinfetante respeitando seu tempo de ação. Para isso, é muito
importante verificar o tempo de ação desinfetante para cada produto.
• Em seguida, serão limpos e desinfetados painéis, interruptores, portas, maçanetas, corrimãos, poltronas,
finalizando com o piso.
• As superfícies com as quais há maior contato terão maior atenção, pois é onde acontece a maior
propagação de microrganismos.
• Após o uso, os EPI’S/EPC’S deverão ser higienizados e devolvidos.
• Ao final do todo processo, os colaboradores que atuam na limpeza devem também fazer a melhor
higienize de si mesmos, lavando e desinfetando as próprias mãos.
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