


A partir das expectativas do retorno gradual
das aulas presenciais no final do ano de 2020,
o Colégio Salesiano Sagrado Coração, com a
participação efetiva das gestões pedagógica e
administrativa, desenvolveu este Protocolo de
Retorno às Aulas Presenciais, que servirá para
o ano de 2021. Trata-se de um importante
material com instruções para a prevenção e
os cuidados necessários para o retorno às
atividades presenciais no Colégio, construído
a partir das orientações dos órgãos
competentes nas áreas da Educação e da
Saúde.

Estamos vivendo um novo tempo que teremos
que aprender juntos novas práticas de
convivência. Parece difícil, mas preparamos
tudo para que você sinta-se seguro.

Nesta cartilha, estão detalhadas todas as
orientações, cuidados e medidas que deverão
ser cumpridas por toda comunidade
educativa. Confira cada etapa e seja você
também responsável pelo bem-estar e a
saúde de todos.

APRESENTAÇÃO



2020

Desde o momento da paralisação das aulas presenciais,
buscamos novos métodos, tecnologias e não medimos esforços
para entregar aos nossos alunos uma educação de excelência,
sempre observando as diversas características e necessidades
específicas que os segmentos e as turmas possuem.

Vivemos uma nova realidade, mas continuamos com foco e
garra para realizarmos nossos sonhos.

No Salesiano Recife, buscamos a felicidade, o desenvolvimento
e a transformação dos nossos alunos. Por isso, durante o
período da quarentena, nos reinventamos e seguimos com um
ensino remoto completo e diferenciado.

2021

Estamos preparados para receber os estudantes que optarem
pelo modelo presencial. Seguiremos todos os protocolos de
orientações das autoridades de saúde. No entanto, como
estamos ainda em contexto de pandemia, será adotada a
metodologia híbrida de ensino (presencial e remota).

ENSINO HÍBRIDO
USO OBRIGATÓRIO
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PILARES PEDAGÓGICOS

Planejamento  Pedagógico

De volta ao ensino presencial, entendemos que um dos grandes
desafios é realizar ajustes no planejamento pedagógico, de
forma que consigamos estabelecer um novo cenário que
preencha possíveis lacunas e atenda às novas demandas. Desse
modo, desenvolvemos um novo planejamento que estabelece
as prioridades a serem executadas, garantindo o retorno da
rotina pedagógica e do ensino de excelência presencial.

Como parte desse novo planejamento, desenvolvemos os
seguintes temas:

Ajustes no Calendário Escolar

Reorganização dos calendários escolares anuais de forma a
conseguir realizar as atividades pedagógicas cruciais na
contemplação da nossa proposta pedagógica e garantir o
cumprimento das determinações legais.

Adequações no Sistema de Avaliação

É fundamental garantirmos avaliações adaptadas ao contexto,
em função das diferentes situações enfrentadas por nossos
alunos, além de assegurar as melhores oportunidades de forma
a atender a pluralidade.

´
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PILARES PEDAGÓGICOS

Planejamento  Pedagógico

´

Ajustes de Currículo

Reorganização dos calendários escolares anuais de forma a
conseguir realizar as atividades pedagógicas cruciais na
contemplação da nossa proposta pedagógica e garantir o
cumprimento das determinações legais.

Metodologia

Com o retorno às aulas presenciais, o Colégio Salesiano
adotará a metodologia de ensino híbrido.

Nessa metodologia, os alunos que não estiverem
presencialmente na escola (por motivo de doença confirmada,
de sintomas de Covid-19, por decisão familiar ou por serem do
grupo de risco) irão acompanhar as aulas de maneira on-line,
que serão transmitidas diretamente do ambiente escolar.
Dessa forma, será dada continuidade na interação com os
alunos que não estiverem presentes, através da plataforma
Google For Education,
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PILARES PEDAGÓGICOS
Acolhimento

´

O acolhimento aparece como protagonista na volta ao ensino
presencial. Sabemos que, historicamente, o prejuízo emocional
é fator inerente a cenários de isolamento social, de catástrofes
naturais, de guerras e de pandemias.

O contexto atual é constituído por uma miscelânea de
sentimentos, como estresse e expectativas diversas. 

Enquanto escola, temos o desafio de ir além do acolhimento
um a um, que é nossa marca registrada, e investir fortemente
em processos de acolhimento constantes e consistentes de
forma global e que abarquem nossos alunos, passando pelos
nossos professores e chegando às famílias.

Acreditamos que, mais do que nunca, faz-se importante
fortalecer a integração do acolhimento emocional ao nosso
currículo.

Como parte desse acolhimento, desenvolvemos os seguintes
temas:
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O nosso time trabalhará fortemente nos atendimentos aos
alunos na volta às aulas presenciais.

Para auxiliar esse processo, o nosso Núcleo de Apoio
Pedagógico (NAP), juntamente com a equipe pedagógica, fará
um mapeamento dos alunos que possam ter tido lacunas
acadêmicas e/ou emocionais causadas pelo isolamento e pelo
período do ensino não presencial, objetivando elucidar os casos
mais latentes, para que sejam dirigidos - imediatamente - ao
atendimento individualizado pedagógico.

PILARES PEDAGÓGICOS
Acolhimento

Garantir um espaço escolar acolhedor

O novo espaço escolar pós confinamento requer cuidado
redobrado com segurança e higiene, transformando a escola
em um lugar bem diferente daquele a que nossas crianças e
nossos jovens estão acostumados.

Atendimento Pedagógico

No novo protocolo, itens como álcool em gel, marcações no
chão e carteiras, espaçamentos, termômetros e avisos estarão
distribuídos por toda a escola, ocasionando um sentimento de
estranheza e de não pertencimento ao espaço.
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PILARES PEDAGÓGICOS
Aprendizado

O pilar aprendizado se apresenta sobretudo na investigação
das possíveis lacunas pedagógicas que possam ter surgido
durante o ensino não presencial, seja pela não adaptação ao
modelo, pela dificuldade em construir uma rotina de estudos
domiciliar ou por questões emocionais.

O objetivo é ir além do simples diagnóstico dos prejuízos e
propor ações que possibilitem nossos alunos a reposição dos
objetos de conhecimento.

Assim, conseguiremos diminuir a probabilidade de que essas
dificuldades não superadas durante este ano tão peculiar se
tornem duradouras.

Avaliação Diagnóstica

Serão aplicadas avaliações diagnósticas após retorno das
atividades presenciais, visando levantar lacunas de aprendizado
acerca de conteúdos apresentados durante o ensino não
presencial.

É importante ressaltar que essas avaliações não valem nota e
não devem ser encaradas com preocupação por parte dos
alunos e dos pais.
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PILARES PEDAGÓGICOS
Aprendizado

Acompanhamento acadêmico dos alunos

O acompanhamento acadêmico faz parte do DNA das escolas
salesianas. 

Acreditamos fortemente que essa é a ação capaz de colaborar
na construção do sucesso acadêmico dos nossos alunos,
acolher cada um e, assim, garantir o desenvolvimento deles.

A partir das mudanças sociais ou pedagógicas que tivemos
nesse ano letivo atípico, esse acompanhamento se torna ainda
mais essencial.

Queremos entender quais as principais lacunas e defasagens
dos alunos e provocarmos a orientação/reflexão do que pode
ser potencializado no seu modelo de estudo.

Aulas de Educação Física e Turno Integral

As aulas de Educação Física e Turno Integral terão retorno
normal, com ajustes que seguirão todas as medidas
preventivas. 
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Para que tudo caminhe de maneira segura, precisaremos
manter uma rotina de cuidados. Reforçamos o uso obrigatório
da máscara no ambiente escolar.

Sendo assim, estruturamos nossas ações em três pilares
operacionais:

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Pilares

Distanciamento
Físico

Monitoramento

Sanitização
e Higiene
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São ações para garantirmos o distanciamento físico dentro do
nosso ambiente escolar e assim mantermos todos em
segurança.

A importância do distanciamento físico para o contexto da
escola é minimizar a contaminação cruzada dos grupos, além
do distanciamento de indivíduos do mesmo grupo, como alunos
e professores.

São inúmeros procedimentos e ações voltados a esse objetivo.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Distanciamento Físico

Quantidade de pessoas por ambiente

O fluxo de pessoas pelos ambientes da escola será restringido.
Além disso, a capacidade de cada sala de aula está ajustada de
acordo com as métricas de espaçamento para a ocupação dos
alunos.

Acesso

Educação Infantil (Portão A); Ensino Fundamental (Portão à
esquerda da Basílica) e Ensino Fundamental II e Médio (Portão
principal).
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Distanciamento Físico

Procedimento de entrada
Uso obrigatório de máscara, higienização dos calçados,
aferição da temperatura, higienização das mãos, seguir o fluxo
demarcado no piso. As catracas serão liberadas, evitando o
contato coletivo que poderá existir nas mesmas.

Procedimento de saída

Pontualidade; seguir o fluxo demarcado no piso, manter o
distanciamento, usar a máscara.

Áreas comuns internas

Para maior segurança, aconselhamos que os alunos tragam de
casa garrafas ou similares para beber água. 

Os banheiros terão sua capacidade limitada, não podendo ter
mais pessoas em seu interior ou fazendo fila. Por enquanto,
não serão permitidos grupos de estudo no ambiente escolar.
Biblioteca e demais setores, incluindo a cantina, também terão
novas adequações.

Não será permitida a permanência de pais no interior da escola, e
nem de alunos que já estiverem encerrado as aulas.
Os pais que forem buscar seus filhos, deverão aguardar a saída dos
estudantes através das respectivas portarias.

USO OBRIGATÓRIO



MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Sanitização e Higiene

Estaremos com diversos procedimentos para garantir a
sanitização e higiene de todo o ambiente escolar diariamente.
Antes do retorno e durante as aulas presenciais, realizaremos
a devida limpeza e desinfecção geral de todos os cômodos do
ambiente escolar.

Tapete sanitizante

Antes de entrar no ambiente escolar, todos deverão higienizar
os calçados nos tapetes sanitizantes, localizados em todas as
portarias.

Higienização das mãos (álcool  em gel)

Serão disponibilizados álcool em gel em totens e dispensers
espalhados pelo ambiente escolar, nas entradas das salas de
aula, portaria e áreas comuns da escola, para higienização
constante das mãos e de itens pessoais.

Uso da máscara

O uso da máscara é obrigatório em todo ambiente escolar para
toda comunidade educativa.
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Sanitização e Higiene

Ventilação nas salas de aula
Máxima da ventilação natural em todos os ambientes
escolares, mantendo portas e janelas abertas sempre que
possível.

Não compartilhamento de objetos

Solicitamos que os alunos tragam de casa todo o material
necessário. Neste momento, não é recomendado o empréstimo
de material.
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Monitoramento

Realizaremos o acompanhamento da comunidade educativa
para entendermos como nossa operação está funcionando em
termos de disseminação do vírus e, dessa forma, podermos
intensificar a desinfecção de ambientes e realizar ações com
maior assertividade.

Aferição de temperatura

Para entrar na escola, aferiremos a temperatura dos alunos
com termômetros a laser (sem contato). Se houver febre
(temperatura > 37,5°C), ou qualquer outro sintoma gripal, a
recomendação é que o aluno não fique na escola e retorne para
casa, devendo procurar orientação médica.

Mapeamento das condições de saúde

Realizaremos um mapeamento frequente das condições de
saúde de toda comunidade educativa.

Teremos uma sala devidamente preparada para acomodar os
estudantes que possam vir a apresentar algum sintoma
durante as aulas, para que possam esperar os pais com
segurança. Confira os procedimentos a seguir.
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Monitoramento

Caso você esteja apresentando algum dos sintomas abaixo,
comunique imediatamente a um representante da escola, para
que sejam tomadas as medidas de isolamento/monitoramento.

Procedimentos

Um colaborador da escola o(a) conduzirá à Sala de
Monitoramento, onde serão tomados os devidos cuidados.
A temperatura será aferida.
A oxigenação sanguínea será verificada.
Será preenchida a Ficha de Notificação de Casos Suspeitos
/ e-SUS - 01 via ficará com o(a) aluno(a).
Será realizado o contato com a família, para que a mesma
busque o aluno e faça o encaminhamento a um posto de
saúde.

USO OBRIGATÓRIO

FEBRE - TOSSE SECA - DOR DE GARGANTA
DOR DE CABEÇA - CALAFRIO
DIFICULDADE DE RESPIRAR

salesianorecife.com.br/covid19
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AÇÕES EDUCATIVAS

Cartilha orientativa

Sinalizações

Treinamentos

Orientações presenciais

Postagens no site e redes sociais

e outros

Cartazes, placas, outros.

Serão realizados treinamentos com toda comunidade
educativa: alunos, professores, colaboradores em geral,
gestores, pais/responsáveis acerca da Covid-19,

Todo nosso time estará preparado para orientações
frequentes sobre as novas regras de convivência e de
prevenção do vírus.

Conteúdos publicados voltados para a não disseminação do
vírus e os cuidados necessários para agir preventivamente.
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VAMOS MANDAR
o vírus pra longe?

A Covid-19 afeta uma diversidade de pessoas de diferentes
maneiras. A maioria das pessoas infectadas apresentarão
sintomas leves a moderados e não precisarão ser
hospitalizadas.

Caso você esteja apresentando algum dos sintomas acima,
comunique IMEDIATAMENTE a um representante da escola.
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VAMOS MANDAR
o vírus pra longe?
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VAMOS MANDAR
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o vírus pra longe?
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VAMOS MANDAR
o vírus pra longe?
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Transformar vidas por meio da educação é o que nos guia para
não pararmos nunca de aperfeiçoar nossa escola.

Gostaríamos de agradecer a todos os professores e
colaboradores que se dedicaram e se reinventaram, buscando
sempre priorizar o aluno. E agradecer a vocês, pais, pela
confiança e pela parceria nessa missão linda e essencial que é
educar.

Estamos prontos para que possamos, de forma segura,
escrever novas histórias juntos. Vamos aprender a viver e
conviver nesse novo tempo, redesenhando o mundo que nos
espera.

#GRATIDÃO

CONTEM SEMPRE 

GRATIDÃO
#GRATIDÃO

CONOSCO!



EQUIPE GESTORA

DIREÇÃO
Pe. Américo Vasconcelos

GESTÃO PEDAGÓGICA
Luiz Carlos Ventura

GESTÃO ADMINISTRATIVA
Etiene Lins

SECRETARIA
Carla Macêdo

ASSESSORIA FINANCEIRA
Juliana Alves

COORDENAÇÃO PASTORAL
Alzira Oliveira 

COORDENAÇÃO DE TE
Joselma Silva

COORDENAÇÃO (INFANTIL E
FUNDAMENTAL I)
Mônica Saraiva

COORDENAÇÃO
(FUNDAMENTAL II E ENSINO
MÉDIO)
Caike Andrade

COORDENAÇÃO DE ESPORTES
Guilherme Negreiros

COORDENAÇÃO DO TURNO
INTEGRAL)
Marta Rocha

NÚCLEO DE APOIO
PSICOPEDAGÓGICO
Isabel Pena e Lindinalva
D'Abreu

COMUNICAÇÃO E MARKETING
André Negreiros
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