
Medidas e cuidados 

contra a Covid-19
(Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental)

Educando para transformar



Queridas famílias,

A retomada das aulas presenciais é um momento que exige grande

atenção por parte dos envolvidos nas atividades pedagógicas: alunos, pais,

responsáveis e colaboradores. Dessa forma, e considerando a importância de

um trabalho conjunto entre família e escola, contamos com a colaboração de

todos para que possamos reiniciar as atividades presenciais com

responsabilidade, segurança e compromisso.



Nós, do Colégio Soma, estamos aptos a receber nossos alunos seguindo corretamente as

orientações, recomendações e protocolos de segurança da Secretaria de Saúde do Distrito

Federal e dos órgãos competentes.

Para que isso ocorra de forma segura, promovemos algumas adaptações em nossa rotina

escolar, tais como:

 Retorno presencial gradual:

 5/10 – Educação Infantil e Séries iniciais (1º ao 5º ano)

19/10 – Séries finais (6º ao 9º ano)

26/10 – Ensino Médio

 Atendimento às famílias por videoconferência com horários agendados;

 Entrada e saída diferenciadas para os alunos;

 Distanciamento social;

 Uso obrigatório de máscara;

 Higienização das mãos.



 Tapetes sanitizantes nas entradas;

 Higienização constante dos ambientes, maçanetas e corrimãos da escada e

rampa.

 Colaboradores atestados e treinados;

 Cartazes explicativos sobre uso de máscaras, higienização das mãos e

distanciamento nas dependências;

 Dispênseres com álcool em gel nas dependências da escola;

 Demarcação de pisos em áreas que possam promover aglomerações como:

aferição de temperatura, próximo à entrada e local de espera de pais, alunos e

colaboradores;

 Os brinquedos de sala serão de uso individual e higienizados após o manuseio;

 Salas de aula demarcadas e mesas identificadas;

 Ambientes arejados mantendo portas e janelas sempre abertas;



 Os alunos entrarão pela portaria principal e deverão se dirigir para a quadra

seguindo a demarcação.

 Entrada será às:

 7h45 matutino,

13h45 vespertino

 A saída acontecerá pelo portão da quadra de acordo com o horário abaixo:

 11h30 matutino,

 17h30 vespertino;

 Sugerimos para as crianças do Infantil 2 ao Infantil 5, o uso de meias

sapatilhas(antiderrapantes) para permanência em sala de aula (trazer na

mochila);



 Aferição de temperatura ;

 Higienização das mãos com água e sabão seguindo as orientações ou álcool em gel (os

alunos terão à disposição dispênseres espalhados pela escola);

 Distanciamento físico;

 Utilização da garrafinha para água como item obrigatório;

 A partir de 3 anos, uso obrigatório da máscara com troca a cada 2 horas ou quando

estiver úmida;

 O lanche deverá ser trazido de casa, pois os serviços da cantina e entrega de lanche

terceirizados ainda continuarão suspensos;

 Após o lanche, a máscara deverá ser trocada;

 É aconselhável cabelos presos, unhas cortadas e devidamente limpas;

 Evitar adornos tais como: anéis, pulseiras e brincos;

 Não compartilhar objetos;

 Os alunos não poderão trazer brinquedos de casa;



 O deslocamento para ir ao banheiro será feito um por vez e acompanhado por uma 

auxiliar;

 Mochilas permanecerão fora da sala de aula;

 A Hora do Conto, realizada pela tia Jô, e a aula de  musicalização serão                                       

realizadas  na própria sala de aula;

 As atividades de psicomotricidade acontecerão na quadra respeitando o 

distanciamento;

 Ficam suspensos temporariamente:

 atendimento às famílias de forma presencial (os atendimentos continuarão 

sendo realizados pelos meios de comunicação e por videoconferência 

previamente agendados);

 comemoração de aniversários na escola;

 a permanência das famílias nas dependências da escola;

 parque, escovação, plantão de entrada e saída;

 atividades extras (balé, futsal, judô e aulas de violão).



.



Agradecemos mais uma vez a parceria e confiança em nós depositadas.

É importante ressaltar que entendemos a situação dos responsáveis que

não queiram enviar os estudantes para as aulas presenciais, e que estes

estudantes continuem assistindo às aulas remotamente, de acordo com as

plataformas habituais sem prejuízos pedagógicos.

Continuamos disponíveis para maiores esclarecimentos .

“ Cuidar da saúde é preservar a vida.”



Central de atendimento:

 colegiosoma@gmail.com

 Telefone: (61) 3233-4949

 WhatsApp: (61) 99173-2026

Visite nossas redes sociais:

https://www.colegiosoma.com.br

Instagram: @colegiosoma


