
   
 

   
 

 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

  
 
 

O retorno das atividades escolares do ano letivo de 2022 foi organizado 
conforme a etapa D do Decreto nº 42.730, de 24 de novembro de 2021, do 
Governo do Distrito Federal, e com base na Recomendação nº 001/2022 — 
PROEDUC de 18 de janeiro de 2022. Estas definições propiciaram a 
elaboração do calendário para retorno presencial por segmento e de 
medidas protetivas para uma retomada segura das aulas. 

Além das normas supracitadas, este documento também está embasado 
no novo protocolo de isolamento contra a disseminação da covid-19 
divulgado pelo Ministério da Saúde em 10 de janeiro de 2022, assim como 
nos protocolos de segurança divulgados pelos órgãos governamentais, no 
guia disponibilizado pelo SINEPE/DF e no acordo mediado pela Justiça do 
Trabalho. Dessa forma, sua estrutura traz desde recomendações básicas 
para a prevenção da covid-19 à organização das turmas de forma 100% 
presenciais. 

Atentos à necessidade de mantermos os cuidados preventivos contra a 
covid-19, acompanharemos rigorosamente o cumprimento de todas as 
medidas de segurança elencadas neste documento. Este esforço é coletivo 
e o sucesso na batalha contra o vírus requer cuidado mútuo e o respeito às 
normas. 

Contamos com o apoio das famílias no reinício da convivência presencial 
e reiteramos o compromisso com a oferta de uma educação de qualidade 
aos nossos educandos. 

Que a intercessão dos fundadores do grupo UBEC — São Marcelino 
Champagnat, São João Batista de La Salle, São Gaspar Bertoni, São João 
Bosco, Santa Maria Mazarello, Pe. De Man — nos auxiliem nessa nova 
configuração em nossos propósitos de vida. 



   
 

   
 

 
 
 

SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO 
 
• Rotina de desinfecção das instalações da escola. 
• Limpeza das superfícies das salas de aula regularmente. 
• Demais ambientes escolares serão limpos e sanitizados com 

maior frequência. 
• Disponibilização de dispenser com álcool em gel 70% nas áreas 

de circulaçã.o 
• Nas salas de aula, haverá kits de higiene compostos por 

borrifador com álcool 70% e papel toalha. 
• As torneiras jato boca dos bebedouros estarão interditadas. 
• Uso de garrafinhas/squeezes para consumo de água, 

abastecidas nas torneiras jato copo dos bebedouros. 
• Uso de tapetes sanitizantes nas entradas da escola. 
• Uso de lixeiras com pedais ou abertas e gerenciamento 

adequado dos resíduos. 



   
 

   
 

 
 
 

• Será garantida a distância mínima de 1,0 metro entre as 
pessoas. 

• Equipamentos de proteção serão fornecidos aos profissionais 
em atividade. 

• Utilização obrigatória de máscaras de proteção facial (EPC). 

• Haverá aferição da temperatura de todos os que adentrarem a 
escola. 

• O uso de objetos que possam ser compartilhados pelos 
estudantes será restringido. 

 
 
 



   
 

   
 

 
 
 

• A utilização de catracas e pontos eletrônicos cuja utilização 
ocorra mediante biometria está suspensa. 

• Os espaços serão readequados para respeitar o distanciamento 
mínimo de 1,0 metro entre as pessoas, conforme normatizado 
pelo Decreto nº 42.730/2021 do GDF.  

• As janelas e as portas de todos os ambientes permanecerão, 
preferencialmente, abertas durante as aulas. 

• A organização dos fluxos de circulação de pessoas nas entradas 
e nas saídas será feita por meio de demarcações, evitando 
contato e respeitando o distanciamento mínimo. 

• O elevador ficará bloqueado. 
• Será estabelecida a circulação limitada da comunidade 

educativa na entrada e na saída dos estudantes, evitando 
aglomerações. 

• Deverá ser mantida a ventilação natural em todos os ambientes. 
 
 
 
 

  



   
 

   
 

 
 

• As reuniões e os eventos serão realizados, preferencialmente, 
no modelo virtual. 

• Os horários e os locais de intervalo serão organizados e 
acompanhados pela equipe da Orientação Educacional em 
espaços amplos da escola. 

• As atividades esportivas serão realizadas ao ar livre ou em 
ambientes ventilados. 

• Serão adotados programas de conscientização do uso de 
máscara, do distanciamento e das demais medidas de 
prevenção ao novo coronavírus. 



   
 

   
 

 
 
 
 

PREVENÇÃO 
 
De acordo com o Ministério da Saúde, as recomendações de 
prevenção à covid-19 são as seguintes: 
 
• utilizar máscaras de proteção facial bem ajustada ao rosto 

sempre que sair de casa; 
• evitar locais com aglomerações de pessoas; 
• lavar, com frequência, as mãos até a altura dos punhos com 

água e sabão ou, então, higienizá-las com álcool em gel 70%; 
• ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o 

braço, mas nunca com as mãos; 
• evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos sujas; 
• ao tocar em alguma superfície, lavar sempre as mãos, como já 

indicado; 
• evitar abraços, beijos e apertos de mãos. Adotar um 

comportamento amigável sem contato físico; 
• higienizar, com frequência, o celular, os brinquedos e outros 

objetos. 
• não compartilhar objetos de uso pessoal, como: talheres, 

toalhas, pratos e copos; 
• manter os ambientes limpos e bem ventilados; 
• se estiver doente, evitar contato físico com outras pessoas, 

principalmente idosos e doentes crônicos — o ideal é ficar em 
casa até melhorar; 

• dormir bem e ter uma alimentação saudável. 



   
 

   
 

CASOS SUSPEITOS 
 
No caso de o estudante apresentar febre* e/ou quaisquer sintomas 
relacionados à covid-19, recomenda-se a adoção dos 
procedimentos a seguir, de maneira cautelar: 
 
• promover o isolamento imediato, em local adequado, até o 

comparecimento do responsável; 
• notificar o serviço de saúde de referência quanto aos casos de 

suspeita de contaminação; 
• intensificar a higiene dos locais e das superfícies utilizadas pela 

pessoa suspeita, bem como do local de isolamento; 
• orientar a família quanto à necessidade de isolamento 

domiciliar até o resultado conclusivo da investigação ou até 
finalizar o período de dias de afastamento, conforme 
recomendação do Ministério da Saúde, devendo ser adotados os 
mesmos procedimentos para os que convivam com pessoas 
infectadas. 

 
 

Para os colaboradores, em caso de identificação de algum sintoma, 
deverá ser seguido o procedimento de retorno para casa, 
atendendo às orientações do protocolo de segurança. 
 
 
*A febre é caracterizada pela temperatura igual ou superior a 37,8 °C. 



   
 

   
 

 
 

 
HORÁRIOS E INTERVALOS 

 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
 Entradas: 7h30 e 13h30. 

Intervalos: 10h e 16h. 
 Saídas: 12h e 18h. 

 
 

 
 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 Entradas: 7h10 e 13h10. 
1º, 2º e 3º ano  

4º e 5º ano  

Matutino — 9h40 às 10h 
Vespertino — 15h40 às 16h 

 Saídas: 12h30 e 18h30. 



   
 

   
 

 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 
 Entrada: 7h15. 

Intervalo: 9h45. 
 Saída: 12h40. 

 

ENSINO MÉDIO  
 Entrada: 7h10.  

Intervalos: 9h25 e 11h15. 

   Saída: 13h. 

 
ACESSO À ESCOLA 
 

 Entrada: os estudantes entrarão pela portaria principal (P2), e 
serão conduzidos por nossa equipe até as salas de aula. 

 Saída: o responsável poderá ter acesso à sala de aula também pela 
portaria P2 para buscar o estudante. O acesso é exclusivo para a busca 
do estudante e será limitado e rigorosamente controlado pela Equipe 
Pedagógica e de Segurança. 

 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 

 Saída: portaria P5, ao lado da escada de emergência  
(na frente do ginásio). 
 
Observação: os estudantes que utilizam o transporte escolar deverão entrar pela 
portaria específica.  



   
 

   
 

 
 
 

ROTAS PARA AS SALAS DE AULA 
 

As rotas estão demarcadas no piso por fitas:na cor AZUL 
indicando o sentido de entrada e na cor VERDE indicando a saída. 
É proibida a permanência sobre as fitas fora dos locais indicados 
para o distanciamento. 
 

LANCHE 
 

Os estudantes poderão trazer o lanche ou adquiri-lo na 
lanchonete da escola. Para os discentes da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano), a lanchonete oferta a 
contratação do serviço “Kit Lanche”.  
Obs.: não é permitido delivery de empresas externas na escola. 
 

BIBLIOTECA 
 

O uso da Biblioteca Cora Coralina está organizado de forma a 
prever a esterilização do acervo no momento de empréstimo e 
devolução, demarcação do piso e rodízio de utilização.  
 

PASTORALIDADE 
 

A missa semanal será realizada na Capela às quartas-feiras, às 
12h30, com número limitado de participantes. 

Os encontros de Catequese e projetos coletivos serão realizados 
em salas específicas e respeitando os protocolos de segurança. 
 

 



   
 

   
 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

As atividades serão ofertadas de acordo com a observação dos 
protocolos e medidas de segurança recomendadas pelas 
autoridades sanitárias. 

 

PARQUINHOS 
 

O uso dos parquinhos e as atividades recreativas seguem as 
medidas de segurança e ocorrerão nos pátios e em salas de aula 
com acompanhamento da Equipe Pedagógica. 

 

ENFERMARIA 
 

Caso o estudante apresente algum sintoma da covid-19, ele será 
encaminhado imediatamente para a Enfermaria e será comunicada 
aos seus responsáveis a necessidade de seu retorno para a casa. 
Para aguardar a chegada do responsável à escola, o estudante irá 
esperar em um local de isolamento. 
 

ATENDIMENTO NA ESCOLA 
 

Secretaria Escolar: por ordem de chegada e cumprindo os 
protocolos de segurança. 

Demais setores: agendamento prévio ou por outro meio que 
evite aglomerações. 
 

TRANSPORTE ESCOLAR 
 

Os estudantes entrarão pela portaria P6 e serão conduzidos às 
salas por nossa equipe. Os transportadores não terão acesso às 
dependências internas da escola. 



   
 

   
 

 
 
 

Antes do retorno das atividades presenciais, as equipes serão 
capacitadas para o atendimento aos estudantes e ao público em 
geral. 

Estão planejados, para o ano vigente, treinamentos para 
atualização da capacidade técnica dos colaboradores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 
 
 

Aos gestores escolares compete a responsabilidade de 
cumprimento dos protocolos e medidas de segurança ora 
apresentadas, podendo estes estabelecerem comissão local, 
constituída por membros da comunidade escolar, para 
acompanhamento dos protocolos já estabelecidos, bem como a sua 
atualização. 



   
 

   
 

 
 
 
 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Sheila Gomes Vieira — Orientadora Educacional 
e-mail:.sheila.vieira@p.colegio.catolica.edu.br 
Telefone: 3451-5036 
 
Francisca Luciana — Coordenadora Pedagógica 
e-mail: francisca.vieira@p.colegio.catolica.edu.br  
Telefone: 3451-5037 
  
 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS 
 

Vanusa Maria Martins Pereira  
Orientadora Educacional 1º ao 3º matutino 
e-mail: vanusa.pereira@p.colegio.catolica.edu.br 
Telefone: 3451-5094 
 
Mônica de Fátima Mesquita  
Orientadora Educacional 4º ao 5º matutino 
e-mail: monica.vieira@p.colegio.catolica.edu.br 
Telefone: 3451-5048 
 
Osvaldina Rego  
Orientadora 1º ao 5º vespertino 
e-mail: osvaldina.rego@p.colegio.catolica.edu.br 
Telefone: 3451-5045 
 
Nataelle Soares  
Coordenadora Pedagógica 1º e 2º anos 
e-mail: nataelle.soares@p.colegio.catolica.edu.br 
Telefone:3451-5032 
 
Jussara Pinheiro Costa  
Coordenadora Pedagógica 3° ao 5° anos 
e-mail:.jussara.costa@p.colegio.catolica.edu.br 
Telefone:3451-5014 
 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS 
 

Celma Lima  
Orientadora Educacional 6º e 7º anos  
e-mail:.celma.lima@p.colegio.catolica.edu.br 
Telefone: 3451-5047 
 
Juliene Pereira  
Orientadora Educacional 8º e 9º anos  
e-mail:.juliene.pereira@p.colegio.catolica.edu.br  
Telefone: 3451-5063 
 
Monica Gontijo  
Coordenadora Pedagógica 6º ao 9º anos  
E-mail:.monica.silva@p.colegio.catolica.edu.br 
Telefone: 3451-5049 
 
ENSINO MÉDIO  
 

Maria do Socorro Saldanha  
Orientadora Educacional 1ª série 
e-mail: maria.nascimento@p.colegio.catolica.edu.br  
telefone: 3451-5006 
 
Alizete Eleuterio  
Orientadora Educacional 2ª e 3ª série 
e-mail: alizete.eleuterio@p.colegio.catolica.edu.br 
Telefone:3451-5046 
 
Renato dos Santos Carvalho  
Coordenador Pedagógico 
e-mail: renato. carvalho@p.colegio.catolica.edu.br  
Telefone: 3451-5051 

 
 
 



   
 

   
 

 
 
 

Protocolo de Retorno das Atividades Presenciais do GDF. Disponível em: 
<http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/Protocolo-Rede-
Privada.pdf>. 
 
 
Decreto n º 42.730, de 24 de novembro de 2021, do Governo do Distrito 
Federal. 
 
Recomendação nº 001/2022 — PROEDUC, 18 de janeiro de 2022. 
 
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Nota Técnica nº 06/2022 
- SES/SVS/DIVEP, 04 de janeiro de 2022. 
 
Guia de Retorno das Aulas nas Escolas Particulares. Disponível em: 
<https://sinepe-df.org/site/iportal/public/biblioteca-de-arquivos/documen- 
tosdiversos/190745507c5941544c7b23948642cc94.pdf>. 
 
Guia de Retorno das Atividades Presenciais na Educação Básica do Ministério 
da Educação. Disponível em:  
<https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/GuiaderetornodasAtividadesPre- 
senciaisnaEducaoBsica.pdf>. 
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