
Cartilha de volta às aulas























O horário de realização das refeições será intercalado por turmas, conforme a 
quantidade de estudantes, para que não haja interação de grupos diferentes.





A cantina do Colégio funcionará com a venda de salgados prontos e outros produtos embalados.









REGRAS GERAIS DE 
PREVENÇÃO À COVID-19 



REGRAS GERAIS DE PREVENÇÃO À COVID-19 

I - Na chegada ao Colégio pedimos que não haja aglomeração no 
portão. Os espaços estarão demarcados e tão logo sejam 
realizados os procedimentos de entrada, o estudo deverá 
dirigir-se à sala de aula. Os responsáveis não poderão entrar no 
Colégio durante o horário de entrada dos estudantes. O horário de 
atendimento na secretaria será em horário diferente da entrada e 
saída dos estudantes.



REGRAS GERAIS DE PREVENÇÃO À COVID-19 

II- Na saída do Colégio, o estudante também terá sua temperatura 
aferida. Caso o estudante não possa sair sozinho do Colégio, o 
responsável deverá aguardá-lo, pontualmente, no horário de 
término do turno. Isso evitará que o estudante fique nas áreas 
comuns do Colégio. A não observância do horário por mais de uma 
vez será considerada quebra de protocolo.



REGRAS GERAIS DE PREVENÇÃO À COVID-19 

III- O estudante que chegar ao Colégio em transporte escolar 
apresentando sintomas da Covid-19, não terá sua entrada permitida e 
o motorista do transporte será notificado para que entre em contato 
com a família. O responsável deverá informar à secretaria do Colégio, 
através de e-mail, os dados do motorista do transporte Escolar e 
placa do veículo para o caso de necessidade de identificação aos 
órgãos de saúde.



REGRAS GERAIS DE PREVENÇÃO À COVID-19 

IV- No portão de entrada do Colégio, será realizada a aferição de 
temperatura dos alunos, responsáveis e funcionários. Sempre que 
for identificada temperatura corpórea maior que 37,5Cº não será 
permitida a entrada no Colégio. Em caso de estudante que 
apresente sintomas nas dependências do Colégio, o mesmo ficará na 
sala de isolamento e a família contactada para que tome as 
providências de acordo com o “Fluxograma de casos suspeitos nas 
escolas” estabelecido no Decreto Municipal nº 2779/2021.

https://www.riodasostras.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/02/1284.pdf


REGRAS GERAIS DE PREVENÇÃO À COVID-19 



PROTOCOLOS DE ROTINA PARA SEGURANÇA
DE SAÚDE



AÇÕES A SEREM TOMADAS EM CASO DE 
IDENTIFICAÇÃO DE CASOS DE COVID-19



REGRAS GERAIS DE PREVENÇÃO À COVID-19 

Em caso de suspeita ou confirmação de contaminação de funcionários do 
Colégio, serão adotados os procedimentos determinados na Portaria 
Interministerial MTP/MS Nº 14 de 20 de janeiro de 2022,  além de 
seguirmos o Decreto Municipal nº 2779/2021.

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-mtp/ms-n-14-de-20-de-janeiro-de-2022-375794121
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-mtp/ms-n-14-de-20-de-janeiro-de-2022-375794121
https://www.riodasostras.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/02/1284.pdf


REGRAS GERAIS DE PREVENÇÃO À COVID-19 

V- Na entrada do Colégio e em vários momentos durante a 
permanência no Colégio, haverá a necessidade de higienização das 
mãos com álcool 70%,  álcool em gel ou água e sabão. O Colégio 
disponibiliza toalhas de papel.



REGRAS GERAIS DE PREVENÇÃO À COVID-19 

VI- Cada estudante deverá levar sua própria garrafa de água para 
evitar o uso comum de bebedouro. Ao encher a garrafa no bebedouro 
o estudante será monitorado por um funcionário do Colégio.



REGRAS GERAIS DE PREVENÇÃO À COVID-19 

VII- É obrigatório o uso de máscara facial durante todo o período 
de permanência na Unidade Escolar. O estudante deverá levar duas 
máscaras limpas na bolsa para que realize a troca a cada duas 
horas.



REGRAS GERAIS DE PREVENÇÃO À COVID-19 

X- Os intervalos de refeições e recreio ocorrerão de modo intercalado, 
considerando a necessidade de retirada da máscara para 
alimentação; Sempre após as refeições, será solicitado ao estudante 
que realize a troca de máscara. A máscara utilizada, se for de tecido, 
deverá ser colocada em um saco plástico e cada estudante deverá 
guardar em seus pertences. Se for descartável, deverá ser colocada 
na lixeira indicada para tal fim.



REGRAS GERAIS DE PREVENÇÃO À COVID-19 

XI- Conscientização dos estudantes a respeito da importância das 
medidas de saúde e segurança, placas de sinalização, palestras e 
monitoramento das boas práticas;



REGRAS GERAIS DE PREVENÇÃO À COVID-19 

XII- É necessário que haja atenção aos sintomas da COVID 19, não sendo permitido o envio 
do estudante  sintomático, ainda que sem diagnóstico definido, conforme CLÁUSULA 
DÉCIMA SEXTA – DA SAÚDE DO(A) ALUNO(A) BENEFICIÁRIO(A) do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais:

§ 5º - O CONTRATANTE compromete-se a não encaminhar para a escola o(a) ESTUDANTE BENEFICIÁRIO(A) quando 
o(a) mesmo(a) estiver apresentando sintomas suspeitos da Covid-19, devendo informar a CONTRATADA desta 
suspeita, assim que tiver ciência. Compromete-se ainda a informar imediatamente à CONTRATADA qualquer caso 
suspeito ou confirmado na família ou de pessoas de convívio direto, não podendo encaminhar o(a) ESTUDANTE 
BENEFICIÁRIO(A) as instalações escolares até que termine o período de resguardo/quarentena. Em ambos os casos o 
CONTRATANTE deverá apresentar à CONTRATADA os resultados de exames relacionados ao ESTUDANTE 
BENEFICIÁRIO(A), além de declaração médica comprovando a ausência de perigo de contágio.

O responsável deverá entrar em contato com a Coordenação Pedagógica do Colégio para tratar sobre os 
procedimentos de reposição das atividades escolares, conforme a possibilidade de realização por ambas as partes.



REGRAS GERAIS DE PREVENÇÃO À COVID-19 

XIII - Os atendimentos com a equipe pedagógica serão realizados 
prioritariamente, através de meios digitais para evitar a presença de 
mais pessoas nas dependências do Colégio, além de funcionários e 
estudantes.
Por favor, agendem os atendimentos através do e-mail: 
secretaria@cpumosaico.com.br



REGRAS GERAIS DE PREVENÇÃO À COVID-19 

XIV - Este protocolo poderá ser alterado a qualquer tempo, segundo 
novas orientações do Poder Público e estudos realizados e/ou 
observados pela CONTRATADA.




