
COLÉGIO MERCEDÁRIO NOSSA SENHORA DAS MERCÊS 

PROTOCOLOS GERAIS DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS 

 

Informamos que até o dia 21/01, o colégio encaminhará uma enquete aos pais sobre o retorno às 

aulas presenciais. 

Estamos nos organizando para atender presencialmente e à distância simultaneamente, conforme 

orientações governamentais e atendendo a decisão de cada família. 

No retorno às aulas presenciais, contaremos muito com a colaboração de cada família para que 

possamos atender a todos com o máximo de segurança. 

Leiam atentamente as orientações a seguir: 

1 – ENQUETE COM AUTORIZAÇÃO:  a enquete com autorização deverá ser preenchida e 

reenviada. Importante esclarecer que o retorno às aulas é facultativo aos pais enquanto não for 

liberado 100% presencial pelo governo. Enviar ou não os alunos ao colégio é uma decisão individual 

de cada família. As aulas presenciais ou à distância ocorrerão no mesmo horário. 

 

 2 - ANTES DE SAIR DE CASA: 

➢ Diariamente, antes de sair de casa, os pais devem verificar a temperatura de seu filho. Em 

caso de febre, o aluno não deverá vir ao colégio e os pais deverão informar o fato ao colégio. 

➢ O aluno deverá estar com máscara e trazer outras duas máscaras (descartáveis ou de 

tecido), em sacos plásticos individuais, para que possa realizar a troca durante o período 

em que estiver no colégio. 

➢ Recomendamos que o aluno tenha em sua mochila um pequeno frasco de álcool em gel e 

lenços umedecidos antissépticos úteis para tocar e higienizar objetos pessoais. 

 

3 -  NA ENTRADA DO COLÉGIO: 

➢ No portão do colégio, um funcionário fará a verificação de temperatura de todas as pessoas 

para que possa autorizar a entrada. A aferição da temperatura é obrigatória a todos, pais, 

alunos, visitantes, entre outros.  Os horários de entrada e saída devem ser respeitados para 

que não tenhamos aglomeração na portaria do colégio.  

➢ Se um aluno registrar temperatura de 37,4 graus ou mais não poderá participar das aulas e 

o responsável deverá levá-lo de volta para casa. No caso dos alunos que vêm para o colégio 

sozinhos, deverão aguardar em sala apropriada a chegada de seus pais ou autorização via 

aplicativo para irem embora sozinhos.  

➢ Após a aferição da temperatura, todos deverão limpar os pés no tapete sanitizante e, em 

seguida, no tapete seco. 

➢ Para os alunos que vêm de carro, o segurança do colégio fará a medição da temperatura 

dos alunos ainda no carro. Caso o aluno não apresente febre, este abrirá a porta do carro, 

porém não carregará mochila e não dará a mão ao aluno para evitar contato. 

 

4 – BEBER ÁGUA:  

➢ Obrigatoriamente, todos deverão trazer sua garrafinha com água. Para completar a água o 

aluno deverá utilizar o bebedouro, conforme orientações nos cartazes afixados ao lado. 

 

 



6 .- NA SALA DE AULA: 

➢ Uso de máscara será obrigatório, assim como manter o distanciamento necessário; 

➢ Deixar somente o que for extremamente necessário em cima das mesas e demais 

superfícies.  

➢ utilizar somente a carteira indicada para uso.  
 

5 ORIENTAÇÕES GERAIS: 

➢ Não compartilhar objetos pessoais, tais como canetas, lápis, borracha, réguas, material em 

geral, livros, celulares, entre outros. 

➢ Mantenha a distância pessoal de aproximadamente 1,5 metros em qualquer ambiente do 

colégio. 

➢ Ao sair para o intervalo, organizar o material embaixo da carteira ou na mochila para que a 

limpeza possa ser efetuada. 

➢ Não compartilhar alimentos e bebidas com os colegas. 

➢ Uso obrigatório de máscaras descartáveis ou reutilizáveis durante todo o período de 

permanência no colégio, cobrindo a boca e o nariz. 

➢  Ao espirrar ou tossir, não retire a máscara. 

➢ Os colaboradores e alunos da escola não devem se cumprimentar com beijos, abraços ou 

mesmo apertos de mão.  

➢ Evite tocar com as mãos o rosto, olhos, nariz ou boca.  

➢ Sempre lave as mãos com sabão e água.  

➢ Utilizar o álcool em gel com frequência, que estará disponível em todo ambiente escolar. 

➢ No caso de suspeita ou confirmação de COVID no aluno ou em seus familiares, os pais 

devem comunicar ao colégio e não enviar o aluno por 14 dias, ou conforme orientação 

médica por escrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


