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MENSAGEM DO
COLÉGIO 2 DE JULHO

Prezados
Pais,
responsáveis,
colaboradoresdo C2J

alunos

e

Após um longo período de aulas remotas,
estamos
retornando
nossas
aulas
e
às
atividades presenciais.
A pandemia nos trouxe muitas lições e
aprendizados devido ao longo período de
distanciamento
social.
Tudo
isso,
foi
necessário para que fosse preservada a nossa
saúde
e
sobrevivência
nesse
contexto
pandêmico.
Agora, chegou a hora da retomada. Estamos
muito felizes em recebê-los aqui. O Colégio 2
de Julho vem se preparando para esse
momento,
buscando
seguir
todos
os
protocolos de segurança, visando garantir a
todos, um ambiente seguro e tranquilo, de
volta às aulas.
Para tanto, estamos felizes em poder contar
com a confiança e a colaboração das famílias,
dos alunos e dos colaboradores, visando
garantir a eficácia desse processo.
Reiniciaremos nossas atividades pedagógicas
presenciais, de forma escalonada, a partir de
14 de setembro de 2021, com a Educação
Infantil e 18 de outubro com os demais
segmentos.
O Colégio 2 de Julho espera a todos de braços
abertos.
Atenciosamente,
A Direção

3

PROCEDIMENTOS
GERAIS

A equipe do Colégio 2 de Julho foi treinada
para obedecer a este protocolo de higiene
e de segurança. O colégio está sinalizado
para
reforçar
os
procedimentos
de
segurança exigidos;
Álcool 70% em gel será disponibilizado em
diversos locais. Tapetes sanitizantes e pias
serão disponibilizados nas portarias do
colégio;
A temperatura de alunos, professores,
colaboradores,
pais
e
visitantes
será
verificada assim que chegarem à escola. As
pessoas que estiverem com temperatura
fora do padrão não poderão entrar e serão
encaminhadas para uma área mais isolada
a fim de evitar contato;
O uso de máscara é obrigatório para acesso
e permanência no Colégio 2 de Julho. O uso
de luvas é obrigatório para profissionais de
limpeza e da cantina;
O acesso às áreas internas do colégio não
será permitido para pais, responsáveis,
fornecedores ou pessoas que não sejam
alunos, professores e colaboradores do
Colégio 2 de Julho.
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PROTOCOLOS
PORTARIA
ENTRADA E SAÍDA

1.O uso de máscara é obrigatório para acesso
ao Colégio 2 de Julho, inclusive nas portarias;
2. A temperatura de todos deverá ser aferida
antes de entrarem na escola;
3. Na chegada os alunos da Educação Infantil
e o 1º ano do Ensino Fundamental serão
recebidos por funcionários no portão do
Prédio do Colégio: Orlando Isaac Kalil Filho;
4. Os alunos da Educação Infantil deverão
dispor de meias antiderrapante para ficar
dentro da salas de aula, e, antes de sentar, os
alunos higienizarão as mãos com água e
sabão;
5. Os pais ou responsáveis aguardarão seus
filhos do lado de fora do portão de acesso ao
Prédio do Colégio: Orlando Isaac Kalil Filho;
6. Durante o horário do intervalo, não será
permitida a saída do aluno do Ensino Médio;
7. Na saída dos alunos da Educação Infantil e
1º ano do Ensino Fundamental, as assistentes
irão conduzí-los ao portão do Prédio Orlando
Kalil;
8. Os Pais e Responsáveis que desejem falar
com a direção, secretaria, setor financeiro
deverão agendar por e-mail ou telefone do
colégio (conforme contatos descritos no final
da cartilha).
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PROTOCOLOS
SALAS DE AULAS

1. As aulas da Educação Infantil serão das
7h30min às 11h30min;
1º a 5º anos do Fundamental I das 7h10min
às 11h30min.

As demais séries continuarão no
remoto, no mesmo horário anterior.

ensino

2. As salas de aulas terão a quantidade de
alunos de acordo com a sua área, de forma a
garantir o distanciamento de 1,5m entre cada
aluno;
3. As salas serão higienizadas periodicamente
durante o dia;
4. As aulas serão presenciais e remotas para
quem optar em não retornar.

1,5m

1,5m
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PROTOCOLOS
SALAS DE AULAS

5. O aluno só poderá sair da sala de aula com
autorização do professor que o encaminhará
ao funcionário do corredor. O funcionário, por
sua vez, dará as orientações adequadas ou o
acompanhará para a ida ao sanitário, ao
bebedouro ou à enfermaria;
6. Nas mudanças de professores, ao final de
cada aula, os alunos deverão permanecer em
suas
salas
de
aula,
mantendo
o
distanciamento;
7. Ao final de todas as aulas do dia, os alunos
deverão aguardar na sala de aula a liberação
de saída;
8. O aluno deverá estar fardado* e trazer
apenas o essencial para a sala de aula como
módulo, caderno, material de uso individual
(kit com 2 máscaras, squeeze e miniálcool gel
e 2 sacos (sendo 1 para máscaras limpas e o
outro para as usadas);
9. Não serão permitidos aniversários e eventos
escolares.
*Os alunos que não possuem
precisarão
adquirí-las
Secretaria/Financeiro.

fardamento
na
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PROTOCOLOS

BIBLIOTECA / BRINQUEDOTECA
INFANTIL / PISCINA

/

PARQUE

Ficarão desativadas pela impossibilidade de
acomodar
os
alunos
e
respeitar
o
distanciamento necessário.

QUADRAS
As aulas de educação física deverão respeitar
os critérios de higienização, com alunos
divididos
por
turma
e
desenvolvendo
atividades que não envolvam contato físico,
proximidade ou compartilhamento de bolas,
bastões ou outros materiais.
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PROTOCOLOS

LANCHE
Na Educação Infantil, o lanche e os
respectivos descartáveis serão trazidos de
casa para serem consumidos e usados
dentro da sala de aula;
Os lanches do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental I deverão ser trazidos em
embalagens
descartáveis
e
consumidos
dentro da sala de aula.

1,5m

1,5m
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PROTOCOLOS

BEBEDOUROS
Os
alunos,
professores
e
colaboradores
deverão utilizar garrafa ou copo próprio
(trazidos de casa) para manusear e utilizar os
bebedouros.
BANHEIROS
O acesso aos banheiros deverá garantir o
distanciamento mínimo entre as pessoas,
conforme
orientações
das
autoridades
oficiais;
A utilização dos sanitários será de um usuário
por vez;

MÁSCARAS
Recomenda-se
que
cada
aluno
tenha
o
mínimo
de
2
unidades
sobressalentes
devidamente
higienizadas
e
armazenadas
dentro da mochila para as trocas que se
fizerem necessárias durante o dia;
Os
alunos,
professores,
colaboradores
e
prestadores de serviços devem ser orientados
a realizar o descarte das máscaras em sacos
plásticos ou embrulhadas em papel antes de
direcioná-las ao local específico determinado
pelo colégio.
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CONSIDERAÇÕES
GERAIS

ATENDIMENTO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Os agendamentos ocorrerão de forma remota,
via e-mail ou telefone;

ATUAÇÃO AO CONFIRMAR COVID-19
Casos confirmados de COVID-19 dentro do
colégio,
deverão
ocasionar
a
imediata
suspensão das atividades daquela sala de aula
ou sala administrativa;
Todos os alunos, professores ou colaboradores
que permaneceram no mesmo espaço onde o
COVID-19 foi confirmado, devem permanecer
em isolamento por 10 dias;
Nestes casos notificaremos as autoridades de
saúde e a comunidade do Colégio 2 de Julho
se houver a existência de casos confirmados
de
COVID-19
detectados
em
alunos,
professores ou demais colaboradores.
REFERÊNCIAS E CONSULTAS
As orientações deste manual foram realizadas
com base nos principais orgãos de saúde e
protocolos abaixo citados.
Organização Mundial da Saúde Ministério
da Saúde
Secretaria Estadual da Saúde
Secretaria Municipal da Saúde
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CONTATOS
PROFESSORA MARIA CÉLIA SILVA SANTOS
DIRETORA PEDAGÓGICA
celiasantos@2dejulho.edu.br
3114-3430
PROFESSOR MARCOS BARUCH PORTELA
DIRETOR GERAL
diretoria@2dejulho.edu.br
3114-3403
SECRETARIA
secretaria@2dejulho.edu.br
3114-3419
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