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APRESENTAÇÃO

O Colégio Medianeira reconhece os desafios gerados pela epidemia do 

novo coronavírus, que mudou nossas rotinas e nos conduziu a um chamado 

para a ressignificação. Ainda no começo da crise sanitária, convocamos o Comitê 

de Crise que, entre outras atribuições, analisa a situação, seu alcance e suas 

consequências, traçando linhas de ações diante deste novo cenário desafiador.

Estamos há mais de 60 anos promovendo educação de excelência, 

formação humana, social e política, ensino crítico, criativo e reflexivo. A 

tradição e o suporte, conquistados por décadas de atuação com a educação 

humanizadora e cristã, conferem firmeza para enfrentarmos do melhor 

modo a COVID-19 e manter em segurança e com as melhores condições de 

aprendizado os nossos educadores, as famílias e os estudantes que confiam 

em nosso projeto pedagógico.

Almejamos, neste retorno às atividades presenciais, seguir todos os 

protocolos epidemiológicos necessários. Estabelecemos uma série de ações 

em busca de proporcionar um ambiente mais seguro a todos, seguindo as 

normas e as legislações dos órgãos competentes e as indicações da Rede 

Jesuíta de Educação. 

O presente manual, fruto de reflexão e produção coletiva, objetiva, antes 

de tudo, garantir a segurança em todas as frentes da nossa missão educativa. A 

proteção e a preservação da saúde estão presentes em todas as nossas ações. 

Apresentamos, portanto, as orientações direcionadas ao retorno das aulas 

presenciais. Recolhemos as principais medidas orientativas para o exercício da 

missão educativa do nosso Colégio neste período de pandemia.

Reiteramos que estamos sempre abertos ao diálogo e em busca das 

melhores práticas institucionais.

Direção do Colégio Medianeira
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ANTES DE IR AO COLÉGIO

• Ainda em casa, observe se tem algum dos sintomas abaixo: 

(  ) Coriza?   

(  ) Tosse?   

(  ) Dor de garganta?   

(  ) Temperatura igual ou superior a 37,1°C? 

(  ) Falta de ar?   

(  ) Perda de olfato ou paladar?   

(  ) Mora com alguém suspeito ou confirmado com        

     COVID-19?  

Em caso positivo, permaneça em isolamento social e 

acompanhe as aulas a distância.

• Caso não apresente nenhum sintoma, separe seus itens de 

uso individual e exclusivo que serão utilizados no Colégio, 

como máscara, saquinho plástico, garrafa de água e 

alimentos. É importante trazer saquinhos plásticos, para 

guardar suas máscaras utilizadas por mais de duas horas, e 

máscaras  reservas.

• Às famílias que optarem pelo transporte terceirizado, como 

Uber, vans e ônibus escolares, recomendamos que reforcem 

e solicitem às empresas contratadas as devidas condições 

de higiene e de distanciamento entre os estudantes, 

conforme os protocolos de prevenção adotados pelos 

órgãos reguladores de transporte.
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CHEGANDO AO COLÉGIO

• Por medida de segurança e evitando maior circulação 

de pessoas, os familiares não terão acesso ao espaço 

interno do Colégio, devendo entregar seus filhos na 

recepção aos cuidados dos nossos educadores.

• O horário de início e de término das aulas será 

escalonado, a fim de evitar aglomerações.

• É recomendado que as famílias respeitem uma janela 

de no máximo 15 minutos ao trazer e buscar o(a) 

estudante na Instituição. Chegar muito adiantado ou 

atrasado apenas dificulta o fluxo e consequentemente 

o aumento na espera.

• Os acessos por meio dos portões de entrada foram 

adaptados para evitar aglomerações. Todos deverão 

respeitar as marcações de distanciamento no chão. A 

saída obedecerá aos mesmos critérios. 

• Todos os educadores e estudantes passarão por uma 

triagem na portaria para verificar a temperatura, o 

uso de máscara e a utilização de álcool em gel. Quem 

apresentar temperatura igual ou superior a 37,1°C será 

encaminhado para um local separado, aberto e arejado, 

onde fará uma nova medição após alguns minutos. 

Caso a temperatura persista no patamar indicado, 

deverá retornar para casa.
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• O detalhamento do modo de proceder no dia a dia escolar 

será comunicado regularmente pela Equipe Pedagógica 

da Unidade de Ensino.  

• Na acolhida aos estudantes para as atividades, serão 

realizados treinamentos e orientações sobre higiene 

DURANTE AS AULAS 

NO COLÉGIO
• É obrigatório o uso permanente de máscara de proteção 

em todas as áreas comuns do Colégio Medianeira, 

durante todo o período de permanência.

• A higienização será constante, com amplo acesso ao 

álcool em gel nas dependências do Colégio.

• Não serão permitidas aglomerações e cumprimentos, 

como aperto de mão e abraços, em virtude do alto índice 

de transmissão da COVID-19 em tais práticas.

• Todos os locais serão mantidos abertos e arejados. O uso 

de ar-condicionado e de ventilador somente será aceito 

em situações estritamente necessárias.

• Durante o período de pandemia, não será permitido o 

uso de armários e de escaninhos individuais. 

• Ambientes de aprendizagem, como pátios, bosques, 

campos, biblioteca, auditórios, dentre outros, terão 

regras de uso restritas.
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INTERVALO
• A s  cantinas e o restaurante do Colégio encontram-se 

abertos para refeições aos estudantes, com protocolos 

próprios a serem seguidos.

• Os recreios e os lanches são realizados em ambiente 

externo, em turmas intercaladas, garantindo o 

distanciamento social.

pessoal, limpeza e ações de saúde, com controle de 

tempo e espaço, estabelecendo horários, fluxo de 

pessoas e local de lanche.

• O uso da máscara é obrigatório em todas as atividades.

• Não haverá troca de sala para evitar deslocamentos e 

aglomerações.

• Materiais didático-pedagógicos dos estudantes não 

poderão ser deixados em sala de aula. Cada estudante 

trará seus materiais, e não será permitido qualquer 

tipo de compartilhamento. Preferencialmente, a fim de 

evitar o manuseio do papel, será incentivado o uso de 

notebook, tablet ou smartphone próprios. 

• As atividades esportivas serão adaptadas, atendendo às 

regras de distanciamento social e não compartilhamento 

de materiais.



8

ENFERMARIA
• A enfermaria estará disponível das 7h às 17h30 para 

estudantes e colaboradores, com o limite de duas 

pessoas por vez no local de atendimento. Emergências 

serão priorizadas e os atendimentos em andamento 

encaminhados para outra área próxima à enfermaria.

• A equipe contará com a enfermeira, que será responsável 

pelos protocolos, processo de acompanhamento e 

orientação às técnicas de enfermagem, além de assistir 

e auxiliar os atendimentos. Também está preparada para 

medir e receber os casos suspeitos de COVID-19 e realizar 

imediato contato com a família.

BIBLIOTECA
•              O acesso às estantes está suspenso para evitar aglomeração 

e possíveis contaminações.

•    Os usuários poderão solicitar livros previamente, que serão 

separados pelos colaboradores da biblioteca.  
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EM CASO DE 
CONTAMINAÇÃO
• Em caso de manifestação de sintomas característicos 

do novo coronavírus, o estudante ou o educador serão 

encaminhados imediatamente à enfermaria. Em caso de 

familiares infectados, o Colégio deve ser imediatamente 

comunicado. 

• Casos sintomáticos e confirmados deverão permanecer 

em isolamento, conforme orientação médica.

• De acordo com as circunstâncias específicas da pandemia 

na cidade, o Colégio Medianeira reserva-se no direito de 

pedir às famílias a apresentação de testes da COVID-19.

PROTOCOLO PARA 
CASOS CONFIRMADOS
•   Procure serviços médicos e comunique imediatamente 

o Colégio.

• Permaneça em casa por tempo determinado pelo 

médico.

• Ainda em casa, o lixo produzido precisa ser separado e 

descartado, sinalizando que se trata de material usado 

por pessoa infectada.
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DÚVIDAS
• Caso haja alguma dúvida em relação aos procedimentos, 

entre em contato com o seu orientador de aprendizagem 

ou gestor imediato.

• Os demais moradores da casa devem dormir em outro 

cômodo, longe da pessoa infectada, seguindo também 

as seguintes recomendações: 

1. Manter distanciamento entre o paciente e os demais 

moradores. 

2. Utilizar máscara o tempo todo. 
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NOSSAS MÃOS NÃO 

ESTÃO DADAS, MAS 

NOSSOS CORAÇÕES 

ESTÃO MAIS UNIDOS 

DO QUE NUNCA.
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