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Foi formado um comitê de emergência composto por representantes da 

direção da instituição de ensino, um representante da comunidade na área 

da saúde, para verificação das questões de contingência, um representante 

da comunidade na área de psicologia, visando a saúde mental e um 

representante da comunidade na área de higienização. 

Comitê de emergência em saúde para a educação

1. Planejar, organizar e monitorar a implementação do Protocolo de Retorno às Aulas Presenciais. 

2. Definir ações de acolhimento das famílias, dos estudantes e profissionais. 

3. Garantir que a comunidade escolar seja informada e capacitada sobre os cuidados a serem adotados em razão do 

COVID-19. 

4. Preparar checklist diariamente para verificar se há algum ponto a ajustar em relação ao atendimento deste protocolo. 

5. Manter informadas as autoridades de saúde locais e solicitar informações sobre os encaminhamentos necessários, 

quando casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 no âmbito da instituição de ensino não fizerem parte dos registros 

oficiais.  

6. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medidas para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da 

situação na instituição de ensino. 

7. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de suas atribuições, sempre que necessário. 

Atribuições do Comitê
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     Protocolo da escola para volta às aulas presenciais
1. Elaboração do novo Calendário Escolar para o retorno às atividades presenciais. 

2. Criação de estratégias para dar publicidade, por meios oficiais, ao novo Calendário Escolar e ao Manual de retorno às 

atividades presenciais, e às medidas previstas que serão tomadas, mitigando riscos e restabelecendo, de forma tranquila e 

colaborativa, a normalidade na instituição. 

3. Organização do retorno às atividades presenciais gradualmente, de acordo com o interesse das famílias. 

4. Agendamento de higienização de todos os espaços e estruturas móveis e imóveis com empresa confiável e especializada, 

antes da reabertura do colégio.

5. Readequação e sinalização dos espaços físicos para favorecer a circulação social na instituição, com distanciamento entre 

as pessoas, de modo a procurar evitar contágio do vírus. 

6. Elaboração de informativos, cartazes e vídeos direcionados aos educadores, aos colaboradores, aos estudantes e às famílias, 

como meios para preservar a saúde, garantindo o cuidado pessoal, o distanciamento social, a limpeza e a desinfecção dos 

ambientes, dos materiais e dos utensílios. 

7. Planejamento para que, no primeiro mês de retorno às atividades presenciais, aconteçam avaliações diagnósticas para 

identificar os diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes. A partir desse levantamento de dados, o Perpétuo irá elaborar e 

implantar programas de atividades recursivas, com foco em habilidades e competências, para que se garanta a recuperação 

das aprendizagens que se fizerem necessárias e o monitoramento do processo pedagógico. 

8. Garantia do foco do ensino nas aprendizagens essenciais previstas na Base Nacional Comum Curricular. Portanto, 

trabalharemos com a flexibilização, adequação e adaptação dos Planos de Ensino e dos planejamentos das aulas, 

considerando a possibilidade do ensino híbrido, ou seja, com atividades presenciais e à distância. 

9. Manutenção de comunicação efetiva e frequente com as famílias foi e é um aspecto que o Colégio Perpétuo Socorro dá muita 

importância, para garantir o apoio pedagógico e pastoral, assim como a acolhida fraterna e solidária a todos que necessitarem. 

10. Promoção de atividades de acolhimento, incentivando troca de experiências sobre o período de isolamento social. 
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Devido à pandemia do COVID-19 precisamos modificar nossas rotinas. A transmissão do COVID-19 costuma ocorrer pelo ar 

ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, ou ainda com 

contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de 

contato com a boca, nariz ou olhos. Sendo assim, precisamos intensificar nossas medidas de segurança para o trabalho no 

Perpétuo.

Rotina de prevenção

Quais os sintomas?

Febre Tosse
Náusea e

Diarreia

Falta de ar e 

dificuldade para

respirarEm casos graves, as vítimas apresentam:

· Pneumonia
· Síndrome respiratória aguda severa 
· Insuficiência renal
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1. Os produtos indicados para desinfecção são: álcool líquido 70%, solução de hipoclorito de sódio (água sanitária) e 

detergente contendo cloro ativo. 

2. No parquinho de brinquedos, deve-se desinfetar com solução de hipoclorito de sódio (água sanitária), no mínimo, duas 

vezes ao dia. 

3. Não se deve usar ar comprimido ou água sob pressão na hora de limpar o ambiente. Ela alaga os vírus e bactérias, mas 

não os elimina. 

4.Os utensílios de limpeza, como vassouras e rodos, devem ser separados e limpos em área própria. Deve-se enxaguá-los 

após cada utilização, usando solução contendo hipoclorito de sódio (água sanitária). 

5. Em superfícies nas áreas de circulação, como telefones, computadores, teclados, mouses, mesas, cadeiras, corrimões e 

maçanetas, deve-se limpar a superfície para esterilização com álcool líquido 70% ou hipoclorito de sódio (água sanitária), a 

cada 3 horas, ou sempre que necessário. 

Como limpar o ambiente e objetos?
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O retorno presencial está condicionado: 

1. ao resultado da pesquisa de intenção de retorno às aulas presenciais, enviado às famílias no modelo formulário Google;

2. análise dos dados oferecidos pelos órgão de saúde do DF;

3.por fim, análise da direção do Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

4. Não se deve estabelecer contato físico, próximo ou de longo prazo, como apertos de mão, abraços, toques de cotovelos, 

etc., com pessoas com quem você não mora; 

5. Haverá profissionais de apoio, com máscaras, na (s) entrada (s) da escola para filtrar as chegadas e o fluxo de pessoas; 

6.Todos devem ficar atentos aos fluxos de entrada e saída mais intensos, organizando-se de forma que se evite 

aglomeração; 

7. É importante manter a distância física na fila de entrada por todos os meios possíveis, observando as placas, marcação de 

piso, fita adesiva ou barreiras que forem colocadas; 

8. A colaboração entre a escola e a família, em particular para garantir a segurança em relação ao movimento de veículos, é 

muito importante nesse momento; 

9. As portas de entrada e portões estarão sempre abertos durante a recepção (na medida em que a segurança permita) 

para limitar os pontos de contato; 

10. Teremos uma chegada escalonada (avisaremos em comunicado à parte), por turma e em horários distintos; 

11. Está proibido o acesso ao interior/dependências do Perpétuo a qualquer pessoa (pais, outros acompanhantes, etc.); 

12. Será garantido o acesso direto à sala de aula (após higienização dos calçados, medição de temperatura e higienização 

das mãos com água/sabão ou álcool gel).

Acesso ao Colégio
Os alunos devem ser entregues nas entradas do Perpétuo, obedecendo as portarias do Segmento 

do qual fazem parte:
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1. Todos os funcionários serão treinados para os procedimentos corretos de prevenção, higiene e rotina de trabalho 

antes do retorno às aulas. 

2. Todos receberão, por e-mail, os protocolos a serem efetuados desde o momento de chegada e ao entrarem na 

escola. 

3. Serão fixados diversos cartazes nos respectivos ambientes, com imagens esclarecendo o procedimento adotado 

de cada um deles.  

4. Todos os professores/colaboradores receberão EPIs de acordo com o trabalho que realiza.

5. O registro de horário de trabalho (Ponto) será feito via crachá digital, portanto, será dispensado o contato com o 

equipamento. 

6.Será apresentada a tabela de escalonamento de dias e horários, conforme a função do colaborador. 

Treinamento
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1. Caso ocorra sintoma de febre, deve-se proceder com o isolamento imediato do aluno/colaborador, colocá-lo na sala reservada 

para esse caso, permitindo sua vigilância enquanto aguarda o retorno para casa ou cuidado médico; 

2. Será reservado um espaço, para a situação em que haja adoecimento de algum aluno, professor ou funcionário. Dependendo do 

contexto clínico, pode haver a necessidade de conduzir o (a) estudante para atendimento médico. 

3. O Perpétuo providenciará e garantirá o imediato afastamento para isolamento domiciliar por 14 dias, a partir do surgimento dos 

sintomas, dos alunos, professores ou funcionários com febre ou que comprovem residência com caso confirmado e/ou testarem 

positivo para COVID-19. Se houver um caso suspeito de COVID-19 numa turma, as aulas daquela turma devem ser suspensas 

durante sete dias. Se o caso for confirmado, as aulas devem ser suspensas durante quatorze dias. 

4. Caso haja mais de um registro de COVID-19 positivo, simultaneamente ou consecutivamente em duas turmas da escola, as aulas 

de todas as turmas do Perpétuo devem ser suspensas durante 14 dias. Em situação de ocorrência de casos de COVID-19 em uma 

sala, deve ser feita a limpeza completa da sala (piso, paredes, móveis e equipamentos).

 

5. Os profissionais que tiverem contato com pessoas diagnosticadas com COVID-19 deverão cumprir quarentena domiciliar de 14 

(quatorze) dias, independentemente de aparecimento de sintomas, mantendo a rotina de trabalho remoto, sempre que possível. 

6. Os alunos que tiverem contato com pessoas diagnosticadas com COVID-19 deverão cumprir quarentena domiciliar de 14 

(quatorze) dias, independentemente de aparecimento de sintomas, sendo-lhes disponibilizadas atividades não presenciais 

durante o período de afastamento.

Casos de problemas de saúde
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· Utilizar máscaras dentro do transporte público;

· Evitar tocar mucosas do nariz, boca e olhos.

Rotina para quem utiliza transporte público

Ao chegar ao colégio:

· Esfregar os pés na barreira química antes de entrar; 

· Medir a temperatura; 

· Ir diretamente ao banheiro, higienizar adequadamente as mãos; 

· Colocar o uniforme e depositar a roupa e a máscara utilizadas no transporte público em saco plástico e 
lacrá-lo (fica proibido utilizar uniforme escolar em transporte público);

· Higienizar novamente as mãos; 

· Colocar uma máscara higienizada. 

Rotina para quem não utiliza transporte público (ao chegar ao colégio)

1. Esfregar os pés no tapete sanitizante antes de entrar; 

2. Medir a temperatura;

3. Higienizar as mãos com álcool gel; 

4. Observar a distância entre os alunos com marcação na entrada da instituição. 

No transporte público:
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1. Lavar as mãos quando estiverem visivelmente sujas;

2. Lavar as mãos depois de ir ao banheiro, antes  de comer, depois de escovar dentes e depois de tossir/espirrar; 

3. Foram disponibilizados, com fácil acesso, em todos os espaços físicos da instituição, álcool em gel 70%, inclusive em 

todas as salas de aula;

4. Será proibido a parte de jato dos bebedouros. Obrigatório o uso de garrafas de água para cada aluno/colaborador, que 

poderão abastecê-las na parte de torneira do bebedouro

5. O uso de elevador será limitado, salvo aos deficientes físicos, idosos e outros casos específicos.

Como se comportar no Colégio em tempo de pandemia

9
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1. Evitar tocar na parte da frente da máscara; 

2. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

3. Trocar a máscara a cada 3 horas de permanência para as atividades presenciais; 

4. Trazer sua própria toalha de mão, de pano, para utilização no ambiente educacional; 

5. Manter em atividade remota TODOS os alunos que se recusem a usar máscara; 

6. As máscaras devem ser adquiridas pelo aluno para melhorar a adesão ao uso das máscaras e, também, evitar a 

possibilidade de a escola oferecer máscara de um tecido que o aluno tenha alergia; 

7. O Perpétuo terá em estoque um contingente de máscaras não superior a 10% do total (alunos, professores e funcionários) 

para oferecer à pessoa em caso de imprevistos; 

8. Após o uso, as máscaras de tecido devem ser acondicionadas em sacos plásticos e guardadas na mochila do aluno para 

posterior lavagem no domicílio; 

9. Trocas manuais de material escolar, brinquedos, objetos pessoais, etc., devem ser evitadas ou acompanhadas por 

procedimentos de desinfecção após cada uso.

Uso de máscaras e outros objetos pessoais

Importante:  manteremos em atividade 

remota todos os alunos que se recusarem 

a usar máscara.
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1. Transitaremos em tráfego de mão única;

2. Na sua falta,  haverá sinalização de  uma direção de tráfego prioritária;

3. Limitaremos passagens, definindo áreas de espera adaptadas para respeitar distância 

física; 

4. Forneceremos   sinalização   fácil   de   entender   e   visível (sinais, setas, cores 

vermelho/verde etc.);

5. Todas as portas  serão mantidas  na  posição  aberta para evitar pontos de contato;

6. Será aplicado o  princípio  da  distância  física  nas  áreas  de tráfego, especialmente, em 

torno de salas de aula e banheiros;

7. Os intervalos, quando passarem a existir em ambiente externo, serão em horários 

alternados, para limitar o número de alunos nos corredores;

8. Será limitado o  número  de  pessoas  presentes nos banheiros para respeitar a distância 

física; 

9. Haverá um gerenciamento  dos   fluxos   dos   alunos   para   os banheiros (saída e 

retorno à sala de aula);

10. As instalações  sanitárias  serão  ventiladas  permanentemente;

11. Os alunos serão lembrados de lavarem as mãos antes e depois de usar o banheiro; 

12. Haverá supervisão de alunos quanto a lavagem das mãos depois de ir ao banheiro, de 

acordo com a faixa etária presente.

Pontos essenciais para a ocupação física (gestão  de tráfego)



1. Será controlado o fluxo de entrada/saída das crianças, sendo feita a medição de temperatura, inclusive nos horários do 

recreio. Caso a criança esteja com temperatura superior a 37,0 ° C, deve retornar à casa; 

2. Para entrar na instituição, uma colaboradora auxiliará na higienização dos sapatos da criança no tapete sanitizante. 

Educação Infantil

12
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1. As carteiras serão marcadas de maneira a respeitar a distância física, sinalizando a posição das mesas na sala com o nome 

do aluno; 

2. Definiremos os termos de ocupação da sala de aula de acordo com o número de alunos presentes e, se exceder o espaço 

físico que delimita o distanciamento, pode ser indispensável dividir os alunos em grupos para garantir o distanciamento 

necessário, conforme a modalidade de ensino híbrido, fazendo rodízios semanais; 

3. Respeitaremos uma distância de pelo menos um metro e meio entre as mesas e entre a mesa do(s) professor(es) 

(aproximadamente, um metro e meio por aluno, exceto aqueles colocados na configuração da sala de aula, contra uma 

parede ou uma janela); 

4. Afastaremos as mesas das portas para respeitar a distância física durante a entrada em aula; 

5. Limitaremos o movimento na sala de aula; 

6. Garantiremos a ventilação das salas de aula antes da chegada dos alunos, abrindo janelas por 15 minutos, antes do início 

das aulas. 

Ensino Fundamental e Médio
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     A medição da temperatura dos alunos e funcionários deverá ocorrer da seguinte forma 

1.Medir a temperatura de todos os alunos (educação infantil, fundamental e médio) na hora de 

ingresso e saída da escola;

2.Medir a temperatura dos pais/responsáveis na hora que deixarem/buscarem seus filhos na 

escola;

3.Medir a temperatura de todos os alunos (educação infantil, fundamental e médio) na hora de 

ingresso e saída da escola.

Monitoramento

Intervalo / Recreio 
1.Não haverá encontro de turmas e de alunos: 

2.Os intervalos serão em tempos escalonados; 

3.Iremos adaptar e/ou reduzir o tempo de intervalo de acordo com o número de alunos; 

4.Os alunos serão trazidos para dentro e para fora, respeitando a distância física entre cada um; 

5.Serão organizadas as partidas e os retornos às aulas em grupos adequadamente para permitir melhor controle da distância 

física; 

6.Os auxiliares garantirão o respeito às sinalizações e distância física ao ar livre; 

7.São proibidos contatos físicos, jogos de bola e tudo o que envolve troca de objetos;

8.O fornecimento e uso de brinquedos coletivos estarão proibidos, no caso de serem usados, faremos a desinfecção após cada 

manipulação; 

9.No caso de condições climáticas inadequadas e sem a possibilidade de ter um espaço ao ar livre, não permitindo distância 

física, organizaremos recreação interna na própria sala de aula. 
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1. Limitaremos a prática apenas a atividades físicas de baixa intensidade. A distância será 5 metros para caminhada rápida e 

10 metros para corrida; 

2. Estarão proibidos jogos de bola e jogos de contato; 

3. Estarão proibidos o uso de equipamentos esportivos que possam ser manuseados por todos; 

4. Serão dadas aulas de práticas esportivas que favoreçam rotas esportivas individuais, permitindo manter a distância física. 

Atividades ao ar livre - Atividades Esportivas

Atividades Culturais/Manuais 

1. Salientamos a importância do uso de equipamentos individuais 

descartáveis ou, na sua falta, garantiremos a desinfecção regular adequada; 

2. Adaptaremos o funcionamento da biblioteca, regulando o manuseio de 

livros de alunos e fornecendo métodos adequados de desinfecção; 

3. O uso da biblioteca será liberado somente para o Segmento III; 

4. Favoreceremos jogos que não requerem tocar em superfícies comuns e 

que não se passem as mãos. Por exemplo: jogos de mímica, jogos de 

adivinhação, etc. Além do uso da tecnologia. 
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Sala de aula: o distanciamento e higienização das carteiras seguirá a determinação do Decreto 40.939, será colocado álcool 

em gel 70%  nos corredores e em  cada sala, sendo o uso supervisionado por um adulto.

Alimentação: o horário do lanche será feito dentro da própria sala de aula, cada aluno poderá trazer seu próprio lanche, ou 

adquiri-lo de forma segura na cantina do colégio (no primeiro momento, todos deverão trazer lanches de casa. A cantina 

será reaberta por etapas, após análise do comportamento do Covid-19). 

Higiene:  será  realizada,  pelos  profissionais  de  apoio,  de  forma  sistemática  e  com  desinfecção  de  todos  os  ambientes  

da instituição. 

Banheiros:  o   uso   será   controlado   pela  equipe   de   colaboradores  na   entrada   e   saída   do   aluno,   com   orientação   

de higienização das mãos.

Recreação: será de forma escalonada (assim que for permitido o uso de espaços externos) e respeitando os espaços e 

distanciamento necessário, respeitando os protocolos de saúde, com atividades pedagógicas recreativas como contação 

de histórias, teatro, roda de conversa, no sentido de impedir contatos entre os alunos ou em uma mesma superfície.

Sala  de  Isolamento:  será  promovido  o  isolamento  imediato,  em  ambientes  reservados, qualquer  aluno ou colaborador 

que  apresente  os  sintomas  característicos  da  COVID-19, até que algum familiar venha buscá-lo. Serão orientados  a  

realizar  o imediato  procedimento  de  quarentena  de  14  dias  em  sua  residência. 

Breve Resumo
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Ficarão suspensas, neste segundo semestre de 2020, todas as atividades extraclasse (escolinhas).

Atividades extra classe 

As atividades do integral serão retomadas para aqueles que se manifestarem a favor, através de formulário virtual que será 

enviado às famílias.

Perpétuo plus - integral 
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Distanciamento 

1. Marcação de 1,5 metros entre as pessoas na fila (no caixa, na fila do self-service 

e para retirada de pedidos do balcão). 

2. Distância de 1 metro entre as mesas. 

Self-service 

1. Disponibilizaremos álcool em gel perto dos pratos e talheres. 

2. Talheres e pratos serão embalados individualmente.

3. A área do buffet será isolada e apenas uma funcionária da cantina terá acesso a essa área. Essa funcionária será orientada pelos 

clientes a montar os pratos como eles desejarem. Dessa forma, teremos controle sobre a sanidade da comida. 

4. Os talheres que serão usados para servir o alimento serão trocados a cada 45 minutos. 

5. As mesas serão higienizadas a cada cliente que as utilizarem. 

6. Sentarão apenas 2 pessoas por mesa. 

Higienização e cuidados 

1. Todos os funcionários serão orientados a vestir o uniforme de trabalho já no local, essa troca será realizada no banheiro da cantina, 

que será esterilizado entre cada troca de funcionário. 

2. Os funcionários usarão máscara de tecido personalizada (serão orientados a trocar a cada 2 horas) e face shield e luvas. 

3. Serão todos orientados a esterilização de seus aventais e objetos de uso pessoal. 

4. A máquina de cartão será embalada em plástico filme, assim, toda vez que for utilizada será esterilizada com álcool 70%. 

5. Todas as compras serão esterilizadas da maneira correta quando chegarem do supermercado antes de entrar na cantina. 

6. Iremos espalhar pela cantina e em nossas redes sociais, métodos de como se prevenir e ter cuidados reforçados com a higiene 

pessoal. 

Cantina   
No primeiro momento, todos deverão trazer lanches de casa. A cantina 

será reaberta por etapas, após análise do comportamento do Covid-19. 
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Os   pais   dos   alunos   desempenham   um   papel   vital   em   trazer  os filhos   de   volta   à   escola.   Eles   devem   se comprometer, 

por escrito (modelo em anexo), a não enviar os filhos  para a escola se os sintomas de COVID-19 aparecerem no aluno ou na família. A 

temperatura de todos deve ser medida antes de sair para a escola. Em caso de sintomas ou febre (37,0 °C ou mais), o aluno deve ficar 

em casa. Os colaboradores prosseguem da mesma maneira.

Os pais/responsáveis serão claramente  orientados  e  informados de todos os protocolos deste manual, tanto quanto possível, na 

semana anterior à reabertura, quanto:

Às condições de abertura do Perpétuo para os pais/responsáveis:

1. Realizar o papel ativo no respeito às sinalizações (explicação para o filho, provisão de itens de higiene pessoal, etc...);

2. Monitorar o  início  dos  sintomas  no filho ao tomar temperatura diária, antes de sair para a escola (a temperatura deve estar 
abaixo 37,0 ° C);

3. Comunicar  a um responsável   da   escola   em   caso   de sintomas em um indivíduo da família ou mais;

4. Manter    atualizados   números de    telefone para contato;

5. Estar ciente e fazer cumprir a proibição   de   circular   pelos   prédios   da   escola,  podendo,  somente se  necessário, dirigir-se à 
secretaria ou comparecer se convocado pela instituição;

6. Respeitar os pontos e horários de entrada e saída dos alunos,  a   fim   de   evitar   reuniões   nos   horários   de recepção e partida;

7. Orientar em casa para que se lave o uniforme diariamente;

8. Cumprir o que for estabelecido pela instituição, caso  seja  aplicado  o  rodízio  das turmas. A família deverá  estar  ciente   da  
possibilidade  de a  escola  não  conseguir compatibilizar     os     horários     de     irmãos     que     estudem     em turmas/séries/anos 
diferentes

Outros casos necessários 

· O Perpétuo  utilizará  metodologia híbrida,  com  uso  de  atividades  presenciais  e  não  presenciais,  de modo a atender os padrões 
sanitários estabelecidos, e também às famílias.

· Caso o aluno se enquadre em alguma das situações em que não é recomendado  comparecer  às  aulas  presenciais,  a  família  
deverá avisar a escola.

· Os  alunos  assistidos  na  educação  inclusiva  podem  apresentar maior  vulnerabilidade física  e  dificuldades  para  manter  o  
uso  da máscara e acompanhar os demais protocolos. Nesse caso, caberá à família  e  à  escola  avaliarem  e  definirem  um  plano  
individual para    que    sejam    assistidos    remotamente,    garantindo  sua integridade e saúde física.

Protocolo da Família  



1. O método de testagem dos profissionais de educação e demais colaboradores no retorno às aulas 

presenciais, seguirá a sentença do processo nº 0000601-86.2020.5.10.0006.

2. Medir a temperatura ao chegar na escola e na hora que terminar sua jornada de trabalho;

3. Manter a distância de pelo menos 2 metros nos espaços da escola; 

4. O uso de luvas deve ser evitado, exceto para o pessoal da enfermagem e para a limpeza; 

5. Limitar o movimento dentro da escola ao estritamente necessário; 

6. O acesso a áreas comuns é limitado para permitir que todos respeitem as regras de distância física; 

7. Lembre-se das instruções muito regularmente; 

8. Siga corretamente protocolos de limpeza individuais: estação de trabalho, teclado, mouse, ferramentas, etc; 

9. Mantenha uma separação física entre os alunos e demais pessoas; 

10. Lembre-se de que qualquer pessoa sintomática (febre) não deve ir ao seu local de trabalho; 

11. Lave as mãos com água e sabão líquido ou utilize álcool gel, ao passar de uma sala para outra; ajude os 

alunos menores a lavar as mãos. 

Salas de Professores/ Sala de Reuniões / Direção 

1. Use assentos com pelo menos 2 metros de distância e evite sentar-se cara a cara; 

2. Limpe e desinfete o assento antes/depois de se sentar, não deixe nenhum objeto 

ou desinfete-o antes do uso (canetas, controle remoto); 

3. Verifique se a sala está ventilada; 

4. As portas ficarão na posição aberta para renovar o ar e evitar o contato; 

5. Haverá álcool em gel 70% sobre a mesa, principalmente, se houver troca de 

documentos em papel. 

Instruções Gerais 

Para todo o pessoal - professores e demais colaboradores 
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O Perpétuo garantirá amplos mecanismos de comunicação e orientação que promovam diálogo e envolvimento 

com a comunidade escolar, através de meios oficiais on-line como site, Instagram, Facebook, e-mails e telefone.

Para questões pedagógicas

  Telefone: 32480043secretaria@perpetuosocorro.com.br   

Para questões pedagógicas

Educação Infantil:  suporte.ed.inf@perpetuosocorro.com.br 

Ensino Fundamental I: suporte.fund.i@perpetuosocorro.com.br 

Ensino Fundamental II: suporte.fund.ii@perpetuosocorro.com.br 

Ensino Médio: suporte.ens.medio@perpetuosocorro.com.br

Telefone: Ed. Infantil e Ensino Fundamental: 99228-6704    

                      Ensino Fundamental II e Médio: 99228-6705

Plano de Comunicação   



A educação pode incentivar os alunos a se tornarem defensores da prevenção e do 

controle de doenças em casa, na escola e na comunidade, conversando com outras 

pessoas sobre como evitar a propagação do vírus.

Manter operações escolares seguras e reabrir escolas após o fechamento tão longo 

exige muitas considerações e planejamento. Antes de retornarmos, solicitaremos 

que a escola seja comunicada pelos responsáveis sobre as condições de saúde do 

aluno e de seus familiares nas últimas semanas, via on-line.  Esperamos, assim, 

mitigar possíveis falhas na volta segura a atividades presenciais.

Casos não contemplados neste manual serão avaliados à parte pela Equipe 

Diretiva, constituída pela Diretora da Instituição, Ir. Inês Mendes de Jesus, pelas 

Coordenadoras pedagógica Ana Claudia Piña, Cláudia Nunes e Valéria Gondim, 

também pelas Orientadoras Educacionais Adriana Magalhães e Eliana Nunes.

Disposições finais   
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 Decreto Distrital nº 40.939, de 2 de julho de 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/5bfb3

 Decreto Distrital nº 40.648, de 23 de abril de 2020. Determina a obrigatoriedade do uso de máscaras, no âmbito do 

Distrito Federal, em razão da pandemia de COVID-19, causada pelo novo coronavírus.  Disponível  em:  

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/b7e515eba350474d85dfe

        NOTA TÉCNICA Nº 001/2020 PROEDUC, de 2 de abril de 2020, que posiciona- se no sentido de que o Parecer nº 33, de 

24/03/2020, que autorizou o uso de tecnologias de informação e comunicação – TCIs para realização de atividades 

pedagógicas nas redes de ensino pública e privada do DF da Educação Básica, enquanto durar a determinação do Governo 

do DF de suspensão de aulas como medida de enfrentamento do covid-19, está em consonância com ordenamento jurídico 

posto.

Referências   
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Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus

perpetuosocorro.com.br

https://www.facebook.com/colegionossasenhoradoperpetuosocorro/
https://instagram.com/colegioperpetuosocorrodf?igshid=xet77inu8oo9
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