Etapas do Plano de Abertura
COMUNICAÇÃO

Protocolos - Garantir que todos os públicos
tenham acesso aos protocolos e decisões desse
plano de reabertura através dos diferentes canais e
mídias.

TREINAMENTO

Colaboradores, famílias e estudantes - Realizar
treinamentos e rodas de conversa online com as
equipes,
famílias
e
estudantes
para
conscientização, explicar os procedimentos e tirar
dúvidas.

IMPLEMENTAÇÃO

Aplicação e monitoramento - o comitê de
monitoramento da escola irá verificar diariamente
a execução dos protocolos e realizar os ajustes
necessários.

Distanciamento
● Todos os locais de uso coletivo deverão ter demarcações no chão
respeitando os 1,5m de distanciamento - por exemplo: uso do banheiro,
cantina escolar, nas salas de aula as carteiras deverão ficar afastadas a
uma distância mínima de 1,5m entre si.
● O chão da sala de aula deverá ser marcado, assim como a carteira de cada
estudante, para facilitar a higienização e evitar que um estudante use o
material do outro.

Mapeamento das Turmas
● As carteiras e mesas dos estudantes serão identificadas com etiquetas
com o nome do estudante que irá utilizá-las.
Justificativa: cada estudante deve ter contato apenas com uma carteira e seus
materiais escolares. Em caso de contaminação de um determinado estudante
ou familiar a carteira será higienizada de forma especial assim. O mapeamento
dos estudantes deverá ser respeitado para identificarmos claramente quem se
sentou mais próximo do estudante contaminado, exigindo então a quarentena.

Educação Física e Esportes
● As aulas acontecerão nas quadras da escola com atividades que
mantenham o distanciamento mínimo de 1,5m.
● Nessas aulas orientamos para que os educadores não utilizem objetos
compartilhados entre os estudantes, como as bolas, por exemplo.
● Se a atividade proposta for uma corrida na quadra, respeitar o
distanciamento de 3 a 4 metros entre os estudantes.

Intervalos e Lanches
Os pais devem comprar o lanche pelo aplicativo da cantina, 24 horas antes.
É de total responsabilidade dos pais a aquisição do lanche do filho(a).
Os lanches serão entregues em sala de aula pela equipe da cantina,
devidamente higienizados;
Segue contato para realizar o cadastro no aplicativo (bubbe):
● Site aplicativo: https://www.bubbe.com.br
● E-mail: cantina@colegioperfil.com.br
● Telefone Cantina: 99243-2012 (Ana)

Importante:
●
●

Os estudantes irão lanchar em sala de aula.
Não é permitido o aluno almoçar na escola, pois o refeitório está
fechado.

Os educadores orientarão os estudantes, principalmente as crianças, sobre
como deverão proceder com a retirada da máscara na hora de beber água ou
comer o lanche.
● Retirar a máscara e colocar em um saquinho plástico identificado com o
seu nome.
● Guardar na mochila.
● Higienizar as mãos antes de lanchar
● Lanchar mantendo a distância de educadores e 1.5m dos colegas
● Higienizar as mãos após o lanche
● Colocar a máscara limpa (máscara extra lavada para a escola)

Entrada e Saída do Colégio
O horário de chegada e saída de cada série será pré estabelecido em dois ciclos
para não gerar aglomerações. Os horários dessas turmas serão diferentes para
facilitar o fluxo e acompanhamento das entradas e saídas.
Escola Mais Perfil

Colégio Perfil

Matutino
Ciclo 1 - 7h às 7h30
● 4º e 5º ano

Ciclo 1 - 06h30 às 07h
● 6º ano e 2º ano (Portaria 1)
● 1º e 3º ano (Portaria 2)

Ciclo 2 - 7h30 às 7h45
● 1º ao 3º ano

Ciclo 2 07h às 7h40
● 7º e 8º ano (Portaria 1)
● 9º ano (Portaria 2)

Ciclo 3 - 7h45 às 8h
● G3 ao G5
Vespertino
Ciclo 1 - 13h às 13h30
● 4º e 5º ano
Ciclo 2 - 13h30 às 13h45
● 1º ao 3º ano
Ciclo 3 - 13h45 às 14h
● G4 e G5

As turmas do ciclo 1 terão aulas com
início às 07h00 e as turmas do ciclo 2
terão início das aulas às 07h40 e as
turmas do Ensino Fundamental
(Fund.) entrarão e sairão pela
portaria principal e as turmas do
Ensino Médio (EM) entrarão e sairão
pela portaria do fundo.

Entrada
Na entrada o aluno terá sua temperatura aferida e caso seja maior ou igual a
37,3º não poderá ter acesso às dependências da escola. Deverá fazer uma
higienização das mãos antes de entrar no colégio. O aluno ao entrar no colégio
deverá ir direto para sua sala e sentar na sua cadeira previamente demarcada.
Saída
O horário de saída também terá horário pré-estabelecido por série visando não
gerar aglomerações, das famílias e nem dos estudantes, na portaria. A saída dos
estudantes será na mesma portaria de entrada: Ensino Fundamental pela
portaria principal e Ensino Médio pela portaria do fundo.
No Mais Perfil a saída ocorrerá pela mesma portaria utilizada na entrada.

Famílias com filhos em dois segmentos
Os pais que precisarem passar pela portaria da frente para a do fundo poderão
ter acesso ao estacionamento de funcionários para evitar a necessidade de dar
a volta por fora de Vilas.

Banheiros e Bebedouros
● Os bebedouros estão disponíveis apenas para encher recipientes
individuais.
● Os banheiros terão limite de dois estudantes simultaneamente. A
quantidade de usuários do banheiro será acompanhada pelo colaborador
responsável.
● As filas para uso do bebedouro e banheiro terão sinalização para
distanciamento de 1,5m entre cada um.

Entrada de Familiares e Responsáveis
A entrada de familiares e responsáveis durante o período de aulas não será
possível. Caso seja necessário algum contato presencial com a equipe
pedagógica (professores, coordenadores e direção), deve ser previamente
agendado com a Recepção ou as Coordenações de Atendimento Pedagógico.

Organização das Salas
Escola Mais Perfil
● Articulador pedagógico presencial/remoto
○ Nas chamadas via Google Meet os estudantes que estão em casa
contam com o apoio de um articulador para intermediar dúvidas;
○ 1 monitor por turma
○ Os estudantes com alguma necessidade especial serão
acompanhados por uma acompanhante pedagógica.
Colégio Perfil
● Articulador pedagógico presencial/remoto
○ Nas chamadas via Google Meet os estudantes que estão em casa
contam com o apoio de um articulador para intermediar dúvidas.

Normas Disciplinares
Normas disciplinares para estudantes que descumprirem as recomendações
conforme o protocolo sanitário de segurança contra o Covid-19.
Antes da aplicação da pontuação de demérito, os estudantes terão uma
semana para ouvirem as normas e se adaptarem.
Ficou acordado as seguintes pontuações de demérito:
0,05 - falta leve
0,10 - falta leve mais para moderada
0,25 - falta moderada
0,50 - falta grave
Observações gerais
A cada pontuação de demérito a família receberá um e-mail.
Distribuir os estudantes do NAE com equilíbrio no rodízio.
Distanciamento
Mais Perfil e Perfil - 0,25
presencial de 1 (um) dia.

de demérito, reincidência (3 vezes), suspensão

Material
Mais Perfil e Perfil - 0,05 de demérito, reincidência (3 vezes), será chamado na
Orientação ou Coordenação para conversar.
O aluno que esquecer de levar seu material, ficará sem naquela manhã.
Não pode haver trocas de objetos de qualquer natureza entre os estudantes.
Banheiros
Mais Perfil - 0,25 de demérito, reincidência (3 vezes), será chamado na
Orientação ou Coordenação para conversar.
Perfil- 0,50 de demérito, reincidência (3 vezes), será chamado na Orientação ou
Coordenação para conversar.
Bebedouros
Mais Perfil - 0,05 de demérito (esqueceu a garrafinha)- reincidência (3 vezes),
será chamado na Orientação ou Coordenação para conversar.
Perfil - 0,10 de demérito (esqueceu a garrafinha)- reincidência (3 vezes), será
chamado na Orientação ou Coordenação para conversar.
Mais Perfil - 0,25 de demérito (indisciplina)- reincidência (3 vezes), suspensão
presencial de 1(um) dia.

Perfil - 0,50 de demérito (indisciplina)- reincidência (3 vezes), suspensão
presencial de 1(um) dia.
Máscaras
Mais Perfil - 0,25 de demérito, (não uso das máscaras), reincidência (3 vezes),
suspensão presencial de 1(um) dia.
Perfil - 0,50 de demérito, (não uso das máscaras), reincidência (3 vezes),
suspensão presencial de 1(um) dia.
Cantina
A depender da situação, do relato das funcionárias e do histórico do aluno,
poderemos aplicar tanto a falta leve, moderada ou grave, assim como as
reincidências, podendo ser somente uma conversa individual com a Orientação
e Coordenação, como a suspensão de 1(um) dia no presencial.
Educação Física
A depender da situação, do relato dos professores e do histórico do aluno,
poderemos aplicar tanto a falta leve, moderada ou grave, assim como as
reincidências, podendo ser somente uma conversa individual com a Orientação
e Coordenação, como a suspensão de 1(um) dia no presencial.

