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MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO À COVID-19
Quanto às medidas Individuais:


Utilizar máscaras conforme orientação da autoridade sanitária (cobrir a boca e o nariz);



Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e espirros;



Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%;



Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços;



Não será permitido namoro no colégio, mesmo sendo do conhecimento dos pais.



Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,0m (um metro) entre você e outra pessoa;



Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis e relógios;



Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, alimentos, material
escolar, livros e afins;



Providenciar seu Kit de Segurança contendo álcool em gel individual, máscaras, toalhinha
de mão e de mesa.



Providenciar garrafa de água para uso individual.

Quanto ao acesso aos prédios: será realizado exclusivamente de acordo com quadro a seguir.

ACESSO DOS ESTUDANTES
PRÉDIO 1 e 2
PERÍODO
PORTÃO
Manhã

Portão 1
Portão 2

RUAS DE ACESSO
Cel. Bittencourt
Theodoro Rosas

TURMA
Ensino Fundamental (Séries Finais)
Ensino Médio

Portão 1
Portão 2
Recepção

Tarde

PRÉDIO 3
PERÍODO
Tarde

PORTÃO
Portão 1
Portão 2

Cel. Bittencourt
Theodoro Rosas
Senador Pinheiro Machado

Ensino Fundamental (Séries Iniciais)
Ensino Fundamental (Séries Finais)
Cursos Técnicos

RUA DE ACESSO
Theodoro Rosas
Cel. Bittencourt

TURMA
Infantil 1A, Inf2A e 2B
Infantil 1B, Inf3A, Inf4A e B, Inf5A, B e C

Quanto à dinâmica da entrada ao colégio:
Educação Infantil: As crianças serão recepcionadas e encaminhadas às salas de aula.
Ensino Fundamental – séries iniciais: as crianças formarão fila obedecendo à marcação de
distanciamento e serão conduzidas às salas de aula por suas respectivas professoras.
Ensino Fundamental – séries finais, Ensino Médio, Cursos Técnicos e Formação de Docentes: os
estudantes, ao chegarem ao colégio, deverão dirigir-se às suas respectivas salas de aula para
evitar aglomerações. Neste caso, serão orientados pelos fiscais de pátio e de corredores.

Quanto à dinâmica da saída do colégio:
Educação Infantil: As crianças serão conduzidas aos pais.
Ensino Fundamental – séries iniciais: as crianças aguardam a chegada dos pais em pontos
diversos do colégio, já do conhecimento dos pais.
Ensino Fundamental – séries finais, Ensino Médio, Cursos Técnicos e Formação de Docentes: os
estudantes, sairão obedecendo escalonamento prévio e pelo mesmo local em que adentraram ao
Colégio.

Quanto às atividades extraclasse: os estudantes que fazem parte dos treinamentos, banda,
teatro, entre outros, deverão obedecer à risca o horário de início de cada atividade, não sendo
permitida a permanência, no colégio, de um período para outro.

Quanto aos pais: pedimos a gentileza de que fiquem atentos ao horário de entrada e saída de
seus filhos para evitar aglomerações.

Quanto aos laboratórios:


Obrigatório o uso de jaleco, máscara, luvas de látex, touca descartável, cobrindo todo o
cabelo e orelha, sem uso de adornos (Análises Clínicas e Química)



Retirar o jaleco antes de sair do laboratório.



Não manusear celulares e bolsas dentro do Laboratório, sendo que esses pertences
deverão ficar em lugar predeterminado.

Quanto aos horários de intervalo e lanche:


O horário do recreio será feito dentro da própria sala de aula, sendo que o lanche poderá
ser retirado na cantina ou trazido de casa.



Os fiscais passarão nas salas para retirar os alunos que desejarem comprar lanche,
acompanhando-os até a cantina, onde haverá outro responsável pela organização das
filas.



No horário de recreio, os fiscais de corredor farão a fiscalização das salas.



Para uso dos banheiros e higiene pessoal, os alunos serão acompanhados pelos fiscais de
corredor a fim de evitar aglomerações.

Quanto ao detalhamento das medidas adotadas, serão repassados aos estudantes pelos
professores regentes.

Ponta Grossa, 01 de outubro de 2021.

Agradecemos a compreensão!
A DIREÇÃO

