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Apresentação 

Meus queridos e queridas, alunos do ensino Fundamental Anos Finais 2021! 

Que período difícil vivemos em 2020! Havíamos planejado um ano muito especial, a Escola Jardim das 

Nações completava 50 anos de vida!!!  

Porém, os mil planos, projetos de festas e comemorações, tudo foi por água abaixo quando a pandemia 

marcou presença não só por aqui, mas pelo mundo todo!  

Imagino a tristeza vivida por terem que se afastar de amigos, colegas, professores, ficar longe do espaço 

físico da escola, do lanche, dos trabalhos em grupo, não viver as emoções do Joijan, ver professores e 

colegas só pela tela... 

Que desafio preocupante foi atravessar esse ano! Agora nos chega a esperança de que a vacina possa 

trazer alguma tranquilidade para retomar a vida, não aquela a que estávamos acostumados, mas, enfim, 

uma vida mais normal, mais conhecida e menos desgastante. No entanto, apesar dos pesares, 

aprendemos muito com esta pandemia, temos que reconhecer isso. Aprendemos a ter que buscar 

soluções para problemas que nunca imagináramos ter que enfrentar. Aprendemos todos, desde a direção, 

passando pelos professores e funcionários até chegar a vocês, nossa razão de ser!  

Estamos aos poucos retomando a convivência escolar e logo estaremos protegidos para ocupar o espaço 

do Jardim com alegria, amizade, muito estudo e aulas bacanas! 

Todos tivemos que crescer, tivemos que resolver problemas inusitados, enfrentando desafios na busca 

de novos caminhos nas formas de viver, motivar e passar os conhecimentos necessários a vocês, 

transmitindo, junto com isso, a segurança e a certeza de que dias melhores seguramente nos aguardam! 

Vocês serão uma geração marcada pelo vírus, é verdade, mas vocês são também a geração que abriu 

muitas portas da tecnologia como uma nova forma de viver, estudar e aprender!  

Estamos todos de parabéns, vocês, os professores, a direção e as famílias, cada um cumprindo seu 

papel, aprendendo e nos esforçando, todos com os mesmos objetivos: a felicidade, a aprendizagem, a 

coragem para enfrentar o imponderável e seguir sua vida escolar abraçando as surpresas e reagindo com 

apoio às dificuldades que virão pela frente, em todas as áreas, acadêmica, emocional, familiar e social! 

Sejam muito felizes, meus queridos, vocês provaram que têm potencial para se adaptar às mudanças, 

nos encontraremos sempre neste Jardim , seja ele real ou virtual! 

Boa sorte para vocês neste novo ano!  

Julia Maria Rocha Carneiro Bastos -  Fundadora da Escola e Colégio Jardim das Nações 

Janeiro 2021 
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LEGENDA DO CALENDÁRIO 2021 
 

01/01 – Feriado: Confraternização Universal 

27 a 29/01 – Planejamento 

01/02 – Início das Aulas do 1º Semestre 

09 a 12/02 – Avaliação Diagnóstica SAS 

15 a 17/02 – Atividade Suspensa (Dia 

compensado): Carnaval 

20 e 27/02 – Revisão de Conteúdos 

09 a 12/03 – Período de Avaliação 

15/03 – Encontro de Pais 

18/03 – 2ª Chamada de Provas 

23/03 – Encontro de Pais 

30/03 – Encontro de Pais 

02/04 – Feriado: Sexta-feira da Paixão 

05/04 – Feriado: Festa de São Benedito 

10/04 – Aniversário da Escola 

12 a 16/04 – Período de Avaliação 

21/04 – Feriado: Tiradentes 

23/04 – 2ª Chamada de Provas 

27/04 – Conselho de Classe / Divulgação de 

Boletim 

01/05 – Feriado: Dia do Trabalho 

04/05 – Plantão de Atendimento / Prazo 

máxima para pedido de reconsideração 

contra avaliação  

15/05 – Avaliação do SAS 

22/05 – Natação/Atletismo JOIJAN 

25 a 28/05 – Período de Avaliação 

03 e 04/06 – Feriado: Corpus Christi e 

Atividade Suspensa (Dia compensado) 

07/06 – 2ª Chamada de Provas 

21 a 25/06 – Período de Avaliação 

26/06 – Festa Junina na APAE 

28/06 a 02/07 – JOIJAN 

01/07 – 2ª Chamada de Provas 

02/07 – Término das Aulas do 1º Semestre 

06/07 – Divulgação de Boletim 

09/09 – Feriado: Data Magna do Estado 

14/07 – Prazo máxima para pedido de 

reconsideração contra avaliação  

26/07 – Início das Aulas do 2º Semestre  

26 a 30/07 – Recuperação Semestral 

31/07, 06 e 07/08 – Prova de Recuperação 

Semestral 

11/08 – Divulgação de Boletim 

17/08 – Conselho de Classe 

18/08 – Prazo máxima para pedido de 

reconsideração contra avaliação  

21/08 – Festa do Folclore 

24 a 27/08 – Período de Avaliação 

28/08 – Olimpíadas do SAS 

02/09 – 2ª Chamada de Provas 

06 e 07/09 – Atividade Suspensa (Dia 

compensado) e Feriado: Independência 

13 a 17/09 – Período de Avaliação 

23/09 – 2ª Chamada de Provas 

27/09 – Divulgação de Boletim 

28/09 – Conselho de Classe 

04/10 – Feriado: Festa de São Francisco 

05/10 – Plantão de Atendimento / Prazo 

máxima para pedido de reconsideração 

contra avaliação  

11 e 12/10 – Antecipação Dia do Professor e 

Feriado: Nossa Senhora Aparecida  

23/10 – Avaliação do SAS 

26 a 29/10 – Período de Avaliação 

01 e 02/11 – Atividade Suspensa (Dia 

compensado) e Feriado: Finados  

08/11 – 2ª Chamada de Provas 

15/11– Feriado: Proclamação da República 

24 a 30/11 – Período de Avaliação 

02/12 – Conselho de Classe / 2ª Chamada 

de Provas 

03/12 – Divulgação de Boletim / Término das 

Aulas do 2º Semestre / Baile de 

Encerramento 

05/12 – Feriado: Aniversário de Taubaté 

06 a 10/12 – Recuperação Final 

07 a 10/12 – Prova de Recuperação Final 

10/12 – Prazo máxima para pedido de 

reconsideração contra avaliação  

13 e 14/12 – Conselho de Classe 

15/12 – Divulgação de Boletim / Missa de 

Encerramento 

16 e 17/12 - Planejamento 

25/12 – Feriado: Natal 

NOSSA MISSÃO 
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FORMAR UM SER HUMANO PARA EXERCER SUA CIDADANIA COM 

COMPETÊNCIA E LIDERANÇA PARA A PAZ. 

 

Valores e Princípios da Escola Jardim das Nações: 

Valores 

 Formação integral dos alunos; 

 Relações interpessoais pautadas em princípios democráticos; 

 Compromisso de todos com o Projeto Educativo; 

 Atualização constante. 

 

Princípios Educativos 

 Todos são capazes de aprender; 

 A disciplina é necessária para se adquirir conhecimento;  

 O respeito, a confiança e a afetividade são as bases das relações; 

 Todos que trabalham na escola são educadores; 

 O convívio e o envolvimento com a comunidade formam cidadãos de bem; 

 Consciência coletiva é sentir-se responsável pelo bem comum; 

 A gestão do conhecimento, na escola, promove sua sustentabilidade. 
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REGRAS INSTITUCIONAIS 

 

 As regras servem para organizar a convivência de todos de forma justa, respeitosa e 

solidária. Se justas, permitem que as oportunidades sejam iguais para todos, sem 

privilégios de alguns em detrimento de outros. 

 

 Na Escola Jardim das Nações, as regras que valem para todos são: 

1) USO OBRIGATÓRIO DO UNIFORME: o uniforme da Escola, do 6º ao 9º ano, é: 

camiseta (nas cores azul-marinho, verde-bandeira, amarelo-ouro, branco e cinza 

mescla), moletom, bermuda, agasalho e calça; TODOS com logotipo da escola. É 

permitido o uso de calça, bermuda jeans ou shorts jeans adequados ao ambiente escolar, 

camisetas dos JOIJAN e de qualquer calçado sem salto. Fica estabelecido que toda 

variação do uniforme adotado não será autorizada, exemplos: camisetas cortadas, 

bermudas e calças estampadas. 

Caso o aluno se apresente sem uniforme, usará peças emprestadas pela escola e será 

advertido pela OE. O aluno deve evitar que isso aconteça comparecendo à escola 

uniformizado. 

Uniforme de Educação Física - Camiseta, moletom, bermuda, agasalho e calça; todos 

com logotipo da escola. É obrigatório o uso de tênis. 

Cada aluno trará o seu próprio colete, adquirido na Escola, para participar das aulas de 

Educação Física. 

2) PONTUALIDADE NOS HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA: 

Para o bom desenvolvimento do trabalho escolar do aluno, é importante respeitar os 

horários de entradas e saídas estabelecidos pela Escola. 

Manhã – 7h40 – 12h10  Tarde – 13h10 – 17h40 

Atrasos: haverá tolerância de dois dias de atrasos (entrada na 2a aula) no mês, que 

deverão ser usados em caso de emergência. O nome do aluno é registrado na recepção 

e ele deverá aguardar dentro da Escola. 

a) Em casos de atrasos excepcionais, ou seja, além dos dois atrasos previstos 

anteriormente, o aluno deverá aguardar a Orientadora Educacional, que analisará a 

situação. 
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b) O aluno que eventualmente precisar entrar após a 2a aula deverá trazer um pedido 

por escrito ou estar acompanhado do seu responsável e será encaminhado ao setor 

de orientação. 

c) Somente em dia de prova na 1ª aula, o aluno poderá entrar atrasado na sala de aula.   

d) No caso das aulas de Esporte  de 8º e 9º anos, haverá tolerância de dois atrasos por 

bimestre. 

3) COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIA 

O aluno que exceder o número de faltas (75% de presença anual obrigatória) receberá 

um termo de ciência e compensará as ausências no período inverso com atividades ou 

com trabalhos feitos em casa. 

4) SAÍDAS ANTECIPADAS: O aluno só deverá sair mais cedo em caso de necessidade 

extrema e só poderá fazê-lo nos horários de intervalo de lanche, respeitando assim o bom 

andamento da sala de aula. Além disso, terá que trazer autorização por escrito do 

responsável. 

Manhã – das 10h10 às 10h30.                   Tarde – das 15h40 às 16h. 

Em caso de urgência de retirada de aluno durante período não autorizado, a família 

deverá procurar a orientação. 
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DETERMINAÇÕES GERAIS 

 

1) DOENÇAS CONTAGIOSAS – O aluno não poderá vir à escola se estiver com alguma 

doença que possa ser transmitida para seus colegas. Exemplos: conjuntivite, micose, 

escarlatina, catapora, suspeita de gripe suína, sarampo, foliculite, impetigo, escabiose 

(sarna), molusco contagioso, fungos da areia e outras. Também não poderá vir se estiver 

com piolho ou lêndeas.  

 

2) DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGANDAS – O aluno não deverá trazer propagandas, 

folhetos de promoções e convites para eventos, porque eles não poderão ser distribuídos 

dentro da escola. 

 

3) SEGUNDA CHAMADA – deverá ser solicitada na Secretaria Escolar, mediante 

pagamento de taxa extra, no prazo máximo de 72 horas, ou três dias letivos antes da 

data da prova de 2ª chamada. 

 

4) FAZER A PROVA MARCADA SE ESTIVER NA ESCOLA – O aluno, estando presente 

na escola, deverá fazer a avaliação marcada pelo professor ou pela secretaria. 

 

5) REPOSIÇÃO DE OBJETOS DANIFICADOS – O aluno deverá conservar em bom 

estado equipamentos, dependências, materiais e móveis do Colégio, indenizando 

prejuízos que sejam causados à Escola ou ao colega. 

 

6) ESTUDO DO MEIO – A divulgação é feita pelo Guia Online mensal da Escola e pelo 

professor responsável da matéria. Existe um prazo de inscrição que será rigorosamente 

respeitado para que a Escola possa contratar ônibus, monitores etc. 

Os pais ou responsáveis pelos alunos de 6o e 7o anos entregam a autorização assinada 

e efetuam o pagamento na secretaria. 

Os alunos de 8o e 9o anos poderão ir até a secretaria, no horário do intervalo, para realizar 

pagamento e entregar a autorização assinada pelo responsável. 

 

7) SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – A Escola Jardim das Nações oferece 

a todos os seus alunos o seguro de vida e acidentes pessoais, com REEMBOLSO das 

despesas médico-hospitalares, devendo o pai ou responsável preencher o formulário 

próprio da seguradora, entregando-o na secretaria da escola até 30 dias corridos da data 

do sinistro. 

 

8) ATESTADO MÉDICO – Atestado médico para dispensa de Educação Física ou 

justificativa de ausência deverão ser entregues na Secretaria Escolar até 30 dias após a 

primeira falta correspondente à dispensa. 
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PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DO 6º ao 9º ANO 

 
HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA – Para maior segurança e organização, os alunos não 
deverão se concentrar nos portões da escola, nos horários de entrada e saída, com pessoas 
que não pertencem à comunidade escolar.  
A comunidade escolar é formada pelos pais, alunos e funcionários. 
 

ENTRADA EM SALA – O aluno deverá estar na sala de aula antes de o professor entrar e 
não poderá, durante as aulas, permanecer com objetos que não sejam para os trabalhos 
escolares. 
 

SAÍDAS DE SALA – Não será permitido, durante a aula, sair para: telefonar, fazer 
pagamentos, tirar xerox ou ir à boutique, exceto em casos autorizados. 
 

ACHADOS E PERDIDOS – Objetos e roupas encontrados são encaminhados para a 
secretaria do segmento. Se não procurados pelo dono, os objetos serão doados para o 
brechó do Projeto Social do 7° ano, que acontece em novembro. 
 

OBJETOS DE VALOR que eventualmente estejam na mochila do aluno não serão de 
responsabilidade da escola, no caso de perdas ou avarias. 
 

CELULAR – Para garantir o bom andamento das aulas, não será permitido o uso do aparelho 
celular dentro da sala de aula, tanto para falar com outras pessoas quanto para ouvir músicas 
ou enviar mensagens, exceto nos casos autorizados pelo professor a serviço da 
aprendizagem. No caso de uso inadequado, o aparelho será recolhido pelo professor e 
enviado para a Orientação. 
 

FOTOS - Visando à privacidade de todos e ao respeito mútuo, a divulgação de imagens 
obtidas no espaço escolar é de responsabilidade de quem as divulga, que arcará com as 
consequências de imagens não autorizadas ou que causem exposição e/ou constrangimento 
a outros. 
 

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA - O aluno ou seu responsável poderão requerer 2ª 
chamada de provas, entregar ou retirar documentos e pagar as excursões/estudo do meio 
nos seguintes dias e horários: 

de 2ª a 6ª feira, das 7h às 17h30. 
Observação: Alguns serviços extraordinários como 2ª chamada, 2ª via de Histórico Escolar, 
Boletim ou Carnê Escolar terão taxa adicional. 
 

MECANOGRAFIA - O xerox e a impressão de trabalhos estarão disponíveis para os alunos 
nos intervalos, exceto em período de provas. 
 

PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS - O aluno será autorizado a participar de Jogos e 
Campeonatos representando a Escola, desde que esteja autorizado pelos seus pais e 
cumpra seus deveres como aluno, responsabilizando-se pela matéria e/ou avaliação perdida 
no período dos jogos. 
 

REVISÃO DE PROVAS E NOTAS 
 

- É dever do aluno guardar as provas recebidas e registrar suas notas das diversas 
avaliações. 
- É direito do aluno requerer revisão de avaliações e médias bimestrais, desde que cumpra 
o prazo estabelecido no calendário escolar (RA). 
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COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS 

 
A comunicação entre família e escola poderá ser feita, sempre que necessária, com a 
Orientadora Educacional, por meio de agendamentos na secretaria ou recepção do Ensino 

Fundamental Anos Finais; também pelo Guia Online, que informa cronogramas e notícias 
sobre o que acontecerá no mês, e por envio de e-mail e SMS. 
É dever da família acompanhar o desempenho dos filhos pelo boletim on-line e agendar com 
a Orientação encontros para análise dos resultados, caso haja necessidade.  
O site www.jardimdasnacoes.com.br  e as principais redes sociais  também contêm 
informações e divulgações de eventos e atividades escolares.  
 
PLANTÃO DE ATENDIMENTO A PAIS E ALUNOS – Ao final do 1° e 3° bimestres estão 
previstos encontro com pais e alunos com professores, nos quais serão discutidos o 
desempenho dos alunos. Verificar data no calendário escolar. 

 
MEDIDAS EDUCATIVAS 

 
Chamamos assim a todas as decisões e atitudes dos educadores da escola, que têm 

por objetivo ensinar aos alunos conhecimentos e maneiras de conviver bem com os outros.  
“Ser disciplinado” significa: organizar-se para estudar; prestar atenção às aulas; fazer 

tarefas regularmente; trazer e cuidar do seu material escolar, diariamente; cumprir as regras 
da escola e os contratos feitos em sala, com professores e colegas, e respeitar as regras de 
convivência. Quando um aluno está se comportando de maneira inadequada, o educador 
precisa tomar uma “medida educativa”, para melhorar sua disciplina.  

Existem várias medidas educativas, desde uma conversa com o professor, uma “Roda 
de Conversa” com os colegas, a decisão de arcar com as consequências do que causou, até 
uma conversa com a Orientadora Educacional e Direção. Em alguns casos, a escola poderá 
decidir que o aluno cumpra algumas atividades de retratação relacionadas às atitudes 
transgressoras cometidas no espaço escolar. 

Mas, se ainda assim o aluno continuar agindo de forma incorreta, a escola precisará 
lhe dar um limite, uma “sanção”. 

As sanções podem ou não acontecer gradativamente, dependendo da gravidade da 
ocorrência: 
Advertência Oral - O aluno é convocado para uma entrevista com a Orientadora, que 
registra em sua Ficha Escolar o ocorrido. Ele é avisado que precisa melhorar seu 
comportamento na escola e levado a refletir sobre suas atitudes. 
Advertência Escrita – Se necessário, os Pais são chamados com o aluno e, após 
esclarecimento e análise do ocorrido, ambos assinam um documento, e o aluno se 
compromete a melhorar o comportamento. 
Suspensão - A Direção da escola, em algumas situações, decide que o aluno, por ter 
cometido uma falta muito grave, não poderá frequentar a escola durante um ou mais dias. 
Os pais são comunicados e o aluno deve assinar um documento em que, além de 
comprometer-se a melhorar o comportamento, toma ciência de que, se não melhorar em 
suas atitudes, talvez não possa permanecer nesta escola. 
 
OBS: Todos os casos serão analisados em suas particularidades e a Direção poderá decidir 
por seguir ou não os passos descritos anteriormente, de acordo com a situação ou o fato 
ocorrido. 

 

http://www.jardimdasnacoes.com.br/
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Sistema de Promoção: 
 
A média anual (MA) será obtida da seguinte maneira: 
 
Média do 1º bim+ média do 2º bim + média do 3º bim + média do 4º bim 

                                                       4 
 
A média da escola é a nota 7,0. Isso significa que para o aluno ser promovido para a 
série seguinte , no final do ano, precisará atingir a média 7.0 em cada uma das 
disciplinas. Somando 27 pontos .  
(6.75 – arredondamento automático do sistema) 
 
COMPOSIÇÃO DAS NOTAS 
 

 Prova Mensal (PM) - Peso 2 

 Prova Bimestral (PB)- Peso 5 

 Atividades Avaliativas (AA) - Peso 3 
 
Explicação sobre cada instrumento de 
avaliação: 

Prova Mensal (testão) : composta por questões de múltipla escolha ,essa prova é  organizada 

por áreas e suas respectivas disciplinas: 

 Língua Portuguesa 

 Língua Estrangeira: Inglês e Espanhol 

 Matemática 

 Ciências Sociais :História e Geografia 

 Ciências Naturais 

O Testão é aplicado em 2 dias  

A nota total obtida por dia de aplicação é atribuída a cada disciplina: 

1º dia de aplicação Valor 10 
Áreas de LP e Ciências Humanas 

2º dia de aplicação    Valor 10 
Áreas de Exatas, Ciências Naturais e Língua 

Estrangeira 

LP 20 questões Matemática  20 questões 

História 10 questões Ciências/Biologia 10 questões 

Geografia 10 questões Inglês 6 questões 

 Espanhol 4 questões 

Total 40 questões 
 

Total 40 questões 
 

O número de questões por disciplina de cada área é compatível com a grade curricular. 

 
 
 

                         PM (2) + PB (5) + AA (3)          

                          _____________________ 

                                              10 
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SISTEMA DE RECUPERAÇÃO 
 

 A Recuperação é uma oportunidade para que o aluno tire dúvidas com o professor, 
ouvindo-o repetir algumas explicações que tenha perdido ou que ainda não tenha 
entendido. Serve também para o aluno fazer revisões, treinar melhor a escrita, a leitura, 
cálculos matemáticos e outros assuntos que foram estudados. 
 
No final do 1º semestre, o aluno deverá frequentar as aulas de recuperação paralela em 
todas as disciplinas nas quais não tenha obtido 13,5 na soma dos dois bimestres. 
Os resultados obtidos pelo aluno na recuperação paralela substituirão a menor média 
bimestral. 
 
As recuperações paralelas do 1º semestre e a recuperação final (intensiva) serão 
obrigatórias para o aluno que não atingir 7,0 nas médias bimestrais e anual, 
respectivamente, e facultativas para os demais alunos. 
Para a promoção, após o processo de recuperação intensiva final, a nota mínima a ser 
obtida será 7,0, independentemente da média anual do aluno. 

 
RECOMENDAÇÕES FINAIS AOS ALUNOS 

 
 Consulte sempre este manual, pois ele lhe será útil durante todo o ano; 
 Leia frequentemente e com atenção os murais, o Guia Online mensal e visite o site 

da escola; eles contêm informações muito importantes; 
 Respeite todos os prazos (entrega de trabalhos, pagamentos, inscrições), para não 

se prejudicar; 
 Cuide de seu material escolar e objetos evitando perda ou danos; 
 Se encontrar algum objeto, seja ele qual for, que não lhe pertença, entregue-o à 

monitora para que seja reencaminhado a seu verdadeiro dono; 
 Aproveite os espaços da escola para realizar ações positivas que o ajudem a se 

desenvolver cada vez mais; 
 Procure os canais de comunicação oficiais (Orientadora Educacional, Coordenadora, 

Diretora, Secretária e Recepcionista) para encaminhar suas sugestões e/ou críticas; 
elas serão ouvidas com atenção; 

 Seja cuidadoso nos arredores da escola, evitando transitar por ruas mais desertas; 
cuide de sua segurança fora da escola. 

 

 

PROTOCOLO DE HIGIENE E SEGURANÇA 

 

O que é COVID-19? 

COVID-19 é uma doença causada por uma nova cepa (diversidade genética) de coronavírus. 

'CO' para corona, 'VI' para vírus e 'D' para doença. Esse novo vírus, da família de coronavírus, 

é conhecido por causar infecções respiratórias e por ter, ao microscópio, uma aparência de 

coroa. É recoberto por um envelope que apresenta uma estrutura lipídica (gordura) e proteínas 

do vírus. Assim, pode perder facilmente sua ação infectiva com detergentes, desinfetantes e 

solventes lipídicos, apresentando ainda sensibilidade ao calor. 
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A COVID-19 é causada por um vírus vinculado à mesma família do vírus que causa a Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SARS) e alguns tipos de resfriado comum. 

 

Quais os sintomas da COVID-19? 

Os sintomas mais comuns são: 

● febre (temperatura > 37,8º) ou calafrios; 

 

● dor de garganta; 

 

● dor de cabeça; 

 

● tosse; 

 

● fadiga; 

 

● perda de paladar ou de olfato; 

 

● dor muscular; 

 

● náusea ou vômito; 

 

● falta de ar ou dificuldade de respirar; 

 

● congestão nasal ou coriza; 

 

● diarreia. 

 

Quais as formas de transmissão do vírus? 

• Gotículas produzidas por indivíduos infectados e que podem ser transmitidas por meio de 

tosse, espirro, catarro ou pela própria fala. Essas gotículas podem atingir boca, olhos ou nariz 

de pessoas próximas ou podem ser inaladas até os pulmões. Elas podem alcançar a distância 

de até 2 metros nessas situações. 

 

• Contato com objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com boca, nariz ou 

olhos. 

 

• Contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, apertar a mão de uma pessoa 

contaminada e, em seguida, levar essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos. 

 

Dentre esses sinais e sintomas, alguns são indicativos de que a doença está assumindo uma 

forma mais grave, sendo necessária a procura de atendimento médico imediato, como, por 

exemplo, persistência e aumento da febre e/ou da tosse, aumento da frequência respiratória, 

falta de ar, dor no peito ao respirar, falta de ar ao acordar, confusão mental ou presença de cor 

azulada na face e/ou nos lábios (indicativo de falta de oxigênio). 
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Em casos mais graves, a infecção pode causar pneumonia ou dificuldades respiratórias. Esses 

sintomas são semelhantes aos da gripe ou do resfriado comum, muito mais comuns que a 

COVID-19. 

 

O período de incubação do novo coronavírus corresponde ao intervalo de tempo compreendido 

entre a infecção e o aparecimento dos sinais clínicos. Geralmente, esse período varia de 2 a 

14 dias, com aproximadamente metade dos sintomáticos apresentando algum sinal ou sintoma 

até o 5º dia depois de ser infectado. O período de transmissão do novo coronavírus é o tempo 

durante o qual uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para outra pessoa. 

 

Geralmente, a transmissão do vírus começa a partir do segundo dia, antes do início dos sinais 

e sintomas, com o término desse período ocorrendo em pelo menos dez dias depois do início 

da doença. Os assintomáticos também podem transmitir a Covid-19. Alguns estudos sugerem 

que um percentual substantivo das transmissões, na ordem de 50%, ocorre entre pessoas que 

não estejam apresentando sintomas. A importância de sabermos sobre os períodos de 

incubação e de transmissão reside no fato de que, uma vez confirmada a existência de um 

caso de Covid-19 em uma escola, a equipe de saúde responsável pela vigilância à saúde levará 

em consideração essas informações para a definição das medidas necessárias para a proteção 

do ambiente escolar. 

 

PROTOCOLOS 

COM AS FAMÍLIAS 

Cabe à escola: 

 

● Dar ciência aos pais sobre os protocolos de higiene e distanciamento social para que 

estes instruam seus filhos nesse sentido;  

● Disponibilizar os protocolos no site da Escola;  

● Informar os pais, com uma semana de antecedência, sobre quando a escola vai reabrir 

e sob quais condições;  

● Orientar sobre como serão os fluxos de alunos e funcionários no regresso às aulas;  

● Especificar as medidas implantadas na escola; 
 

● Não realizar reuniões presenciais, somente virtuais. As famílias que quiserem se 

comunicar com as orientadoras ou com a direção deverão agendar horário com a 

recepcionista para atendimento virtual. 

 

Cabe às famílias: 

● Comprometer-se de não levar o filho adoecido à escola e atualizar o cadastro do 

estudante junto à secretaria escolar, pois, caso a temperatura do aluno se eleve durante 

o período de aulas, ele ficará isolado, e a família deverá vir buscá-lo imediatamente;  



 

15               
 

● Monitorar o aparecimento de sintomas de COVID-19 em seus filhos, incluindo aferição 

diária de temperatura antes de levá-los para a escola. Em caso de febre, o aluno não 

deverá ir à escola;  

● Cuidar da limpeza e manutenção do uniforme, que deve ser limpo, bem como dos 

calçados que devem ser higienizados regularmente. No retorno da escola, o uniforme 

deve ser retirado e colocado para lavar. 
 

Condutas para alunos e funcionários: 

 

● Cada aluno do EM deverá levar à escola a sua garrafinha de água e a sua máscara.  

● Caso haja na escola alguém com temperatura acima de 37,5º, este deverá ser 

imediatamente isolado. A pessoa só poderá voltar à escola com permissão de um 

médico, depois de confirmado o fim dos sintomas de COVID-19 ou de outra doença. 

  

SAÚDE E SEGURANÇA 

 

ETAPAS PARA A REABERTURA 

 

CUIDADOS ANTERIORES À REABERTURA: As equipes serão treinadas quanto aos 

protocolos que deverão ser rigorosamente seguidos, tanto os docentes quanto os 

administrativos e o pessoal de apoio. Os funcionários deverão voltar ao trabalho na semana 

anterior à do retorno dos alunos para passar por treinamento e operar a desinfecção de toda a 

escola. 

 

DESINFECÇÃO PROFISSIONAL – (FEITA POR ESPECIALISTA CONTRATADA PELA 

ESCOLA): A escola passará por uma HIGIENIZAÇÃO de: salas, banheiros, materiais, balcões, 

refeitórios, corrimões, tapetes, eletrônicos, interruptores de luz. 

LIMPEZA DO AMBIENTE E DE OBJETOS NO DIA A DIA: os funcionários da limpeza, além 

da máscara, usarão luva e avental. Utensílios de limpeza (mop’s, vassouras e rodos) deverão 

ser separados e limpos em área própria, identificada com o aviso: USO EXCLUSIVO DE 

UTENSÍLIOS UTILIZADOS NA LIMPEZA DO CHÃO. Depois de cada utilização, lavar esses 

utensílios com solução contendo hipoclorito de sódio 0,5%. Espaço dos funcionários: cada 

profissional deverá limpar a sua área e materiais de uso pessoal: telefones, computadores, 

teclados, mouse. A limpeza deverá ser feita com álcool 70% a cada 2 horas ou sempre que 

necessário. Deve-se evitar o uso de ar-condicionado. Cada profissional deverá manter seu 

ambiente de trabalho arejado, com abertura de portas e janelas. As atividades ao ar livre devem 

ser priorizadas. 

 

CUIDADOS COM AS SALAS DE AULA E OUTROS LOCAIS DE USO DOS ALUNOS: 

Higienizar os espaços da sala antes e depois das aulas e a cada troca de grupo de alunos. 

Período da manhã: entrada, meio do turno e saída. Período da tarde: meio do turno e saída). 
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Maçanetas da porta da sala, interruptor, corrimões e os banheiros serão higienizados 

constantemente. Os pátios deverão ser higienizados a cada troca de turma. 

 

BANHEIROS – Haverá um funcionário de plantão nos banheiros dos alunos. Ele fará a limpeza 

desses ambientes depois de cada uso. Será permitida a presença de apenas duas pessoas 

por vez nesses recintos. 

 

PORTARIAS - Em cada portaria, haverá um funcionário com termômetro, viseira acrílica e 

máscara para aferir a temperatura de todos. Em seguida, cuidar para que todos passem álcool 

em gel (70%) nas mãos e pisem no tapete SANITIZANTE, com hipoclorito de sódio. 

 

Caso haja alguém com temperatura acima de 37,5º, este deverá ser imediatamente isolado na 

sala de visita. A pessoa só poderá voltar à escola com permissão de um médico, depois de 

confirmado o fim dos sintomas de COVID-19 ou de outra doença. 

 

Na secretaria e nas recepções, os funcionários deverão usar, além da máscara, proteção 

acrílica. 

 

As calçadas deverão ter uma demarcação com espaçamentos de 1m50cm. 

 

 ENTRADA e SAÍDA DOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS – 
 

● Alunos do CJN, professores, estagiários e auxiliares entrarão e sairão pelo portão 3;  

 

● Dessa maneira, alunos e professores entrarão pelos mesmos portões, seguindo a 

identificação (setas) para entrada e saída. 
 

● As escadas do CJN também terão setas de orientação para subida e descida: à direita 

para subir e à esquerda para descer. 
 

● As calçadas deverão ter demarcações com espaçamentos de 1m50cm. Essa distância 

deve ser praticada em todos os contextos e espaços: no período de chegada e saída 

da escola, durante os intervalos, movimentação nos corredores, refeitório, banheiros 

etc. Os alunos deverão permanecer respectivamente no piso referente à suas salas de 

aula, evitando aglomerações no pátio do piso térreo. 
 

ALIMENTAÇÃO (Proibida aglomeração de pessoas) 

Cantina: Os alimentos não deverão ser manipulados na cantina. Servir os produtos já prontos. 

Salgados e frutas deverão ser servidos individualmente, em saquinhos fechados, e os bolos, 

embalados um a um (de preferência, pelo fornecedor).  
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IMPORTANTE: Todos os produtos industrializados ou embalados deverão passar por 

higienização da embalagem, exemplo: sucos prontos, água de coco, achocolatado, água, 

biscoito de polvilho, biscoitos, chocolates, balas, barras de proteína, mini bolos, lanche natural, 

açaí individual etc. (cardápio elaborado pela nutricionista). 

 

ALMOÇOS DOS ALUNOS DO CJN - As mesas do espaço de alimentação (ao lado da cantina) 

deverão manter o distanciamento de 1m50cm, estando disponíveis para uso de um aluno em 

cada mesa. 

● Seguir o horário de chegada e saída da escola, as regras de movimentação nos 
corredores e os horários de intervalo, a fim de limitar a interação entre alunos de 
diferentes classes.  

 

● Manter portas e janelas abertas quando possível, como, por exemplo, nos horários de 
entrada e saída de salas, para evitar pontos de contato (maçanetas, por exemplo).  

● Recomendar que os alunos de cada turma fiquem sempre na mesma sala, para evitar 
troca de espaços e maior movimentação nos corredores.  

● Seguir a sinalização nos corredores, alertando para as normas e para a importância do 
distanciamento mínimo entre as pessoas. 

 

 AÇÕES EM CASO DE SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO: 

 

● Isolar todos os espaços que foram usados pela pessoa doente;  

● Abrir janelas e portas para aumentar a ventilação na área;  

● Limpar e desinfetar todos os espaços e objetos utilizados pela pessoa doente. 
 

 MEDIDAS COLETIVAS 

 

● Utilizar máscaras conforme orientação sanitária;  

● Manter sempre portas e janelas abertas para ventilação do ambiente;  

● Seguir regras de etiquetas respiratórias ao espirrar e tossir;  

● Lavar sempre as mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool em gel 70%;  

● Cumprimentar de longe, evitando o toque;  

● Respeitar distanciamento de 1m50cm com outra pessoa;  

● Desinfetar equipamentos e maquinários coletivos depois do uso;  

● Evitar aglomerações. 
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CUIDADOS PESSOAIS 

 

● Recomendável manter os cabelos presos e evitar usar acessórios como 

brincos, anéis, relógios etc.;  

● Ter a própria caneca, garrafinha e utensílios para refeição;  

● Não emprestar objetos de uso pessoal, inclusive os de trabalho;  

● Evitar tocar olhos, nariz e boca sem lavar as mãos;  

● Trazer para a escola somente o necessário dentro da bolsa. 
 
 

 

A sala de atendimento às famílias (ao lado da recepção do Portão 5) será a Sala de 
Isolamento durante a pandemia. 

 

Os cartazes com informações de protocolo e avisos foram fixados em todas as áreas 

consideradas importantes. 

 

As medidas específicas para a segurança de toda comunidade escolar constam no 
Manual do Protocolo da Escola. 
 
 

A medição de temperatura será efetivada em todas as pessoas antes de entrarem na 
instituição pela recepcionista. 

 

 

 


