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1. FINALIDADE 

O Presente Plano foi elaborado de forma a prover as orientações, 

recomendações e ações necessárias, a fim de preparar o CBNB para o retorno às 

atividades presenciais, com vistas a garantir a necessária segurança sanitária a 

todos os que trabalham ou estudam na instituição. 

 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O planejamento, por sua complexidade e abrangência, contempla a análise 

de diferentes variáveis, desta forma, o Plano foi concebido multidisciplinarmente, 

envolvendo todos os setores do CBNB; direção, administração, saúde, corpo 

docente e planejamento pedagógico. 

Para a elaboração do Plano foram consideradas as orientações tanto sobre 

as medidas sanitárias e epidemiológicas quanto sobre os aspectos pedagógicos, 

conforme estabelecido, dentre outros, nos seguintes documentos: 

- Parecer CNE nº 11, de 11 de julho de 2020, do Conselho Nacional de 

Ensino, que trata das orientações educacionais para a realização de aulas e 

atividades pedagógicas presenciais e não presenciais no contexto da pandemia de 

COVID-19; 

- Portaria º 1.565, de 18 de junho de 2020, do Ministério da Saúde, que 

estabelece as diretrizes e orientações gerais, visando à prevenção, ao controle e a 

mitigação da transmissão da COVID-19; 

- Protocolo de biossegurança para retorno das atividades nas instituições 

federais de ensino, de julho de 2020; e 

- Plano de Contingência do Comando da Aeronáutica para a COVID-19 (PCA 

30-106, publicado em 11 de março de 2021. 

Como forma de viabilizar um planejamento flexível e abrangente, foi feita a 

opção pelo ensino de forma híbrida (atividades presenciais e remotas 

simultaneamente) e a implementação do plano em fases. 



Ressaltamos ainda que, devido à forma remota como o CBNB ministrou as 

suas aulas desde o dia 28 de março de 2020 e também a metodologia empregada 

para a execução do plano objeto deste documento, temos plenas condições de 

migrar rapidamente para o ensino remoto, sem que haja solução de continuidade no 

planejamento escolar. 

 

3. ETAPAS DO PLANEJAMENTO: 

 

A. CRONOGRAMA; 

B. FASES DE RETORNO; 

C. DIVISÃO DOS GRUPOS; 

D. DISPONIBILIDADE DO CORPO DOCENTE; 

E. ESPAÇO FÍSICO; 

F. HORÁRIOS E PLANEJAMENTO DE AULAS; 

G.  PROTOCOLOS DE SEGURANÇA; 

H. TERMOS DE AUTORIZAÇÃO; 

I. MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA; 

J. CONSIDERAÇÕES FINAIS; 

K. ANEXOS. 

 

 

A. CRONOGRAMA: 

 

Este cronograma divide as fases de aplicação dos processos de acolhimento 

presencial dos alunos, autorizados por seus responsáveis a retornarem à 

modalidade de ensino presencial, em 2021, bem como estabelece uma série de 

ações preparatórias que os diversos setores do Colégio deverão realizar antes do 

retorno. 

 

 

Dia 
início 

Dia término Evento 
Observações 

06 ago 06 ago 
Comunicado de retorno às 
atividades presenciais ao 

efetivo  

- O Diretor fará a comunicação 
ao efetivo, prestando as 
informações gerais contidas no 
Plano.  
- A Divisão de Ensino prestará 
as informações acerca do 
planejamento pedagógico. 
- O Setor de Enfermagem 
prestará as orientações a 
respeito das medidas 
sanitárias. 

10 ago 10 ago 
Comunicado de retorno às 
atividades presenciais aos 

responsáveis 

- O Diretor fará a comunicação 
aos responsáveis, prestando as 
informações gerais contidas no 
Plano.  



- A Divisão de Ensino prestará 
as informações acerca do 
planejamento pedagógico. 
- O Setor de Enfermagem 
prestará as orientações a 
respeito das medidas 
sanitárias. 

10 ago 13 ago 
Levantamento dos Alunos 
disponíveis para o retorno 

- Os responsáveis serão 
orientados a se manifestarem 
sobre a autorização de retorno 
dos alunos. 
- A Escola entrará em contato 
com aqueles responsáveis que 
não se manifestarem. 

06 ago 13 ago 
Levantamento da 

disponibilidade dos 
Professores 

- Os Coordenadores de 
disciplinas serão os 
responsáveis por obter esta 
informação. 

9 ago 13 ago Treinamento dos Inspetores 

- O Chefe da Inspetoria 
prestará as orientações gerais. 
- O Setor de Enfermagem 
prestará as orientações a 
respeito das medidas 
sanitárias. 

16 ago 27 ago Planejamento Pedagógico 

- O setor de planejamento fará 
a divisão dos grupos de acordo 
com a disponibilidade dos 
alunos e a distribuição dos 
professores disponíveis pelas 
turmas presenciais e remotas. 

9 ago 13 ago 
Distribuição do material de 

divulgação sobre prevenção  

- Serão disponibilizados os 
vídeos e cartilhas com as 
orientações de saúde e 
sanitárias. 

9 ago 13 ago 
Planejamento das escalas do 

efetivo da administração  

- O Chefe da Divisão 
Administrativa será o 
responsável por definir os 
servidores que irão 
complementar às equipes da 
Divisão de Ensino, de acordo 
com o planejamento. 

16 ago 20 ago 
Treinamento da equipe 

administrativa 

- O Chefe da Divisão 
Administrativa irá orientar o 
efetivo da administração a 
respeito das escalas de serviço 
em apoio à Divisão de Ensino. 
- O Setor de Enfermagem 
prestará as orientações a 
respeito das medidas 
sanitárias. 

23 ago 27 ago 
Treinamento dos prestadores 

de Serviço 

- O Setor de Enfermagem 
prestará as orientações a 
respeito das medidas sanitárias 
para as equipes dos 
prestadores de serviços gerais 
e manutenção das áreas 
verdes. 

13 set 
Enquanto 
durar a 

Início da 1ª Fase 
- O 3º Ano do Ensino Médio, o 
Curso de Enfermagem, o Curso 



restrição 
sanitária 

Preparatório para as Escolas 
Militares e o 1º ano do Ensino 
Fundamental iniciam as 
atividades presenciais de forma 
híbrida. 
- As demais turmas 
permanecem com o ensino 
remoto. 

20 set 

Enquanto 
durar a 

restrição 
sanitária 

Início da 2ª Fase 

- Além das turmas da 1ª fase, 
serão incluídos o 2º, 3º, 6º e 7º 
anos do Ensino Fundamental e 
o 1º ano do Ensino Médio nas 
atividades presenciais de forma 
híbrida. 
- As demais turmas 
permanecem com o ensino 
remoto. 

27 set 

Enquanto 
durar a 

restrição 
sanitária 

Início da 3ª Fase 

- Além das turmas da 2ª fase, 
serão incluídos o 4º, 5º, 8º e  9º 
anos do Ensino Fundamental e 
o 2º ano do Ensino Médio, nas 
atividades presenciais de forma 
híbrida, completando-se todas 
séries. 

 

Obs:  

 A 1ª fase envolverá a participação presencial de 30% dos alunos liberados 

pelos responsáveis.  

 A 2ª fase envolverá a participação presencial de 50% dos alunos liberados 

pelos responsáveis. 

 A 3ª fase envolverá a participação presencial de 100% dos alunos liberados 

pelos responsáveis. 

 As fases poderão ser alteradas de acordo com a assimilação da nova rotina 

pelo corpo docente e discente. 

 

 

B. FASES DO RETORNO 

O retorno dos alunos se dará por fases, escalonando as turmas. Esta ação se 

faz necessária, a fim de permitir às equipes pedagógica e administrativa pequenas 

correções no planejamento. Existe ainda a expectativa de antecipação das fases, 

caso todo planejamento de retorno se configure plenamente exequível na sua 

dinâmica. 

 

 

 

 



1ª FASE DO RETORNO (Dia 13 de setembro de 2021) 

 3° ANO EM  

 CTENF 

 CPM E CPE 

 1º ANO EF 1 

 

FASE 1 

DIAS PRESENCIAIS NA ESCOLA 

EF-1 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

1º ano X  X     

2º ano       

3º ano       

4º ano         

5º ano         

EF-2 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

6º ano           

7º ano           

8º ano           

9º ano           

EM SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

1º ano            

2º ano           

3º ano X   X   
 CURSOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CPM   X   X   

CTENF   X   X   

CPE   X   X   

 

 

2ª FASE DO RETORNO – (20 de setembro de 2021) 

 3° ANO EM  

 CTENF 

 CPM e CPE 

 1º ANO EF 1 

 2º ANO EF 1 

 3º ANO EF 1 

 1° ANO EM  

 6º ANO EF2 

 7º ANO EF2 

 1º ANO EF 

 

 



FASE 2 

DIAS PRESENCIAIS NA ESCOLA 

EF-1 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

1º ano X   X     

2º ano X   X     

3º ano X   X     

4º ano           

5º ano           

EF-2 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

6º ano X   X     

7º ano  X    X     

8º ano           

9º ano           

EM SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

1º ano    X   X   

2º ano           

3º ano X   X   
 CURSOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CPM   X   X   

CTENF   X   X   

CPE   X   X   

 

 

 

 

3ª FASE DO RETORNO – (27 de setembro de 2021)  

 3° ANO EM  

 CTENF 

 CPM E CPE 

 2º ANO EF 1 

 3º ANO EF 1 

 1° ANO EM  

 6º ANO EF2 

 7º ANO EF2 

 1º ANO EF1 

 2° ANO EM  

 9º ANO EF2 

 5º ANO EF1 

 8º ANO EF2 

 4º ANO EF1 

 

 

 



FASE 3 

DIAS PRESENCIAIS NA ESCOLA 

EF-1 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

1º ano X   X    

2º ano X   X    

3º ano X   X     

4º ano   X   X   

5º ano   X   X   

EF-2 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

6º ano X   X     

7º ano X   X     

8º ano   X   X   

9º ano   X   X   

EM SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

1º ano    X   X   

2º ano X   X   
 3º ano X   X   
 CURSOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CPM   X   X   

CTENF   X   X   

CPE   X   X   

 

 

 

 

 

 

 

C. DIVISÃO DOS GRUPOS: 

Para a organização/divisão dos grupos foi estabelecido o cenário em que 

todos os alunos teriam autorização de seus pais para realizarem as atividades 

presenciais, no entanto, ainda assim foi disponibilizada uma turma de ensino remoto 

para cada série como forma de atender àqueles alunos indisponíveis. 

Para a determinação da disponibilidade dos alunos será feito um 

levantamento  junto aos responsáveis, por meio de formulário (Anexo), com a 

utilização da plataforma TEAMS (FORMS), e-mail institucional e telefone. 

As turmas serão divididas em A e B, na modalidade presencial. Os alunos 

que optarem pelo ensino remoto serão agrupados na turma C, nos dias de aula 

presencial, sendo o ingresso na plataforma realizado pelo calendário. 

 

 



1ª 
Fase 

GRUPOS Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 305 

NÚMERO DE ALUNOS POR GRUPOS Parcial 

1º ano 15             0 

2º ano              31 

3º ano              30 

4º ano              0 

5º ano              0 

6º ano              0 

7º ano              0 

8º ano              0 

9º ano              0 

1º ano              0 

2º ano              0 

3º ano 15 16 14 14 15 16 13 14      117 

CPM  15 15 10 18          58 

CTENF 12 12 
 

          24 

CPE 15 15 15 
 

                  45 

 

 

 

 

2ª 
Fase 

GRUPOS Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 631 

NÚMERO DE ALUNOS POR GRUPOS Parcial 

1º ano 15             15 

2º ano 15 16            31 

3º ano 15 15            30 

4º ano              0 

5º ano              0 

6º ano 12 12 10 11 11 12 11 12 
     

91 

7º ano 13 13 12 13 12 13 13 13      102 

8º ano              0 

9º ano              0 

1º ano 13 13 13 13 13 14 14 14 12 12    131 

2º ano              0 

3º ano 15 16 14 14 15 16 13 14      117 

CPM  15 15 15           45 

CTENF 12 12 
 

          24 

CPE 15 15 15 
 

         45 

 

 

 

 

 



3ª 
Fase 

GRUPOS Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1144 

NÚMERO DE ALUNOS POR GRUPOS Parcial 

1º ano 15             15 

2º ano 15 16            31 

3º ano 15 15            30 

4º ano 11 12 12 12          47 

5º ano 15 15 15 15          60 

6º ano 12 12 10 11 11 12 11 12 
     

91 

7º ano 13 13 12 13 12 13 13 13      102 

8º ano 15 15 14 15 14 15 14 14      116 

9º ano 14 15 15 15 14 15 15 16      119 

1º ano 13 13 13 13 13 14 14 14 12 12    131 

2º ano 15 16 14 14 16 17 17 17 15 15 
 

  156 

3º ano 15 16 14 14 15 16 13 14      117 

CPM  15 15 15     
 

     45 

CTENF 12 12            24 

CPE 15 15 15 15          60 

 

* Observa-se que os alunos do CPM, CTENF e CPE são computados duas 

vezes, pois também fazem parte do total de alunos do ensino básico, ou seja, 

frequentam a escola em dois momentos distintos. 

 

D. DISPONIBILIDADE DO CORPO DOCENTE 

O cada professor informará a sua disponibilidade para a participação das 

atividades presenciais, conforme orientação específica. 

 

E. ESPAÇOS FÍSICOS 

Foi efetuado o levantamento de todas as dependências do CBNB, tendo em 

vista a orientação da necessidade de espaçamento de 1,5 m em todas as situações. 

Desta forma identificou-se que os espaços abertos (entradas, pátios, corredores e 

escadas) e a quantidade de salas disponíveis atendem à exigência. 

A biblioteca será utilizada para o acolhimento dos alunos que necessitem 

permanecer na escola, desde que estejam assintomáticos. 

Será isolada uma parte da enfermaria, a fim de acolher os possíveis casos 

sintomáticos. 

Considerando a fase mais crítica, na qual 100% dos alunos disponíveis 

participariam das aulas presenciais, conforme estabelecido na 3ª fase, foi 

identificado o quantitativo máximo de salas por turno, conforme abaixo: 

- 22 salas no turno da manhã; 

- 17 salas no turno da tarde; e 

- 3 portões de entrada/saída 

Também foi realizado o levantamento das áreas de risco, conforme o mapa 

de abaixo 



 

 

 

 

 
 



 

 
  

 

  

 

 



  

 

F. HORÁRIOS E PLANEJAMENTO DE AULAS  

Os horários foram organizados, de maneira que haja um escalonamento, como 

forma de evitar aglomerações na entrada e na saída, não havendo horário para o 

recreio. Os alunos receberão o lanche no horária da saída. 

O horário presencial atenderá as turmas duas vezes por semana, com aulas 

ministradas em três tempos de 50 minutos, com 5 minutos de intervalo entre as 

aulas. 

Com a redução dos tempos de aula nos dias de atendimento presencial, houve a 

necessidade de acréscimo de tempos nos dias de aula na modalidade remota, para 

o Ensino Fundamental II e Ensino Médio, de maneira que não fosse reduzida a 

Carga horária dos componentes curriculares. 

Após as atividades iniciais de socialização e adaptação, que deverão ser 

prioritárias no planejamento dos primeiros quinze dias de aula, uma avaliação 

diagnóstica deve ser realizada. 

Após diagnóstico, o planejamento de aulas deve estar direcionado ao reforço de 

conteúdos ministrados na modalidade remota. 

O conteúdo ministrado nas aulas presenciais deverá ser disponibilizado aos 

alunos que se mantiverem no ensino remoto, de maneira assíncrona na plataforma 

MS Teams. 

As aulas de Educação Física serão ofertadas de maneira presencial para todas 

as turmas, além da oferta remota, de maneira síncrona ou assíncrona, de acordo 

com o Quadro Horário de cada turma. 

Para as turmas do Ensino Médio, haverá o quarto tempo, onde será ofertada 

a aula de Educação Física, de maneira optativa, uma vez que a aula se mantém na 

grade de atividades remotas. 



O último tempo das terças-feiras será reservado para aula de Educação 

Física para as turmas do 1º ano. 

O último tempo das quartas-feiras será reservado para aula de Educação 

Física para as turmas do 2º ano. 

O último tempo das segundas-feiras será reservado para aula de Educação 

Física para as turmas do 3º ano. 

 As avaliações continuam a ser ministradas na modalidade remota. 

 

Turno Matutino: 

Fundamental I: 8h às 11h 

Ensino Médio: 7h às 10h 

CPM: 7h às 10h 

Turno Vespertino  

Fundamental II: 13h às 16h  

CPE:14h às 17h 

CTENF: 14h às 17h 

 Será tolerado 5min de atraso na entrada e na saída. Em caso de atrasos 

persistentes, o responsável será convocado a comparecer ao colégio para 

apresentar justificativa. 

Lembramos que o cumprimento dos horários de entrada e saída evitará 

aglomerações nos portões.  

1. Para o processo de entrada será necessário 1 inspetor para aferir temperatura e 

outro para organização de filas com o distanciamento necessário para que não 

haja aglomeração na entrada do colégio. 

2. Durante o deslocamento dos alunos para a sala de aula serão necessários pelo 

menos 3 inspetores para realizar o direcionamento dos alunos às salas de aula. 

É necessário o posicionamento dos mesmos em locais estratégicos (caminho até 

a escada, escada e entrada da sala) com o intuito de manter a distância 

necessária entre os alunos.  

3. Os docentes estarão em sala de aula para que realizarem a organização da sala 

e evitar contato físico entre os alunos. 

OBS: O horário da saída será direcionado pelos professores que estarão em 

sala no último tempo de aula juntamente com os inspetores que deverão retomar 

seus lugares de entrada, levando em consideração que só poderá sair uma turma 

por vez e os alunos deverão se encaminhar diretamente para a saída, cumprindo as 

mesmas precauções da entrada. 

 



G. PROTOCOLO DE SEGURANÇA 

Medidas preventivas 

 Permanecer em casa se apresentar algum sintoma (ex.: febre, mal-estar, 

tosse, vômito, diarreia); 

 Verificar a temperatura antes de sair de casa; 

 Utilizar corretamente a máscara de proteção; 

 Trazer 2 máscaras para substituição, caso necessário; 

 Trocar a máscara de proteção caso esteja úmida; 

 Trazer garrafa com água, identificada com o nome para evitar trocas 

inadvertidas. 

 Cumprir o distanciamento físico de 1,5 m; 

 Respeitar a ocupação máxima dos espaços escolares, identificado em 

cartazes; 

 Não realizar apertos de mão, abraços, beijos ou outros tipos de toque entre 

as pessoas no ambiente escolar; 

 Realizar higienização das mãos adequada e frequente, com água e sabão ou 

álcool 70%; 

 Informar ao professor caso apresentem algum sintoma. 

 

Em 2020 o mundo foi surpreendido por uma pandemia causada por um novo 

Coronavírus, denominado SARS-CoV-2, de alta contagiosidade e associado a 

significativas taxas de letalidade.  

Até o momento não se dispõe de tratamento antiviral efetivo, e medidas não 

farmacológicas têm sido recomendadas, em muitos países, com o intuito de diminuir 

a velocidade de transmissão e sobrecarga nos sistemas de saúde: higiene das 

mãos, uso de máscaras, quarentena. 

A despeito das crianças estarem sendo mais poupadas das formas graves da 

doença (são raros os casos de hospitalização e óbitos em menores de 10 anos de 

idade), vários estudos têm demonstrado que elas também são infectadas e temos 

evidências que demonstrem o real papel das crianças na transmissão da doença, 

devemos reconhecer que a suspensão das atividades escolares, implementadas em 

quase todos os países do mundo, acabaram limitando a possibilidade de que se 

conhecesse com clareza o papel das crianças na cadeia de transmissão da doença. 

Sabemos que a doença é transmitida por meio de contato direto com 

gotículas respiratórias de uma pessoa infectada (fala, tosse e espirros) e ao se tocar 

na face (olhos, nariz e boca) após contato com superfícies contaminadas. Entre as 

medidas de controle, o distanciamento social tem sido ferramenta crucial na redução 

da transmissão do vírus na comunidade, com evidências, em muitos países, da 

efetividade dessa medida; a suspensão das aulas é parte desta estratégia restritiva. 



Portanto a volta às aulas deve ser gradual, de forma cautelosa, incluindo todas as 

precauções possíveis para minimizar a disseminação da infecção pelo SARS-CoV-2 

nas escolas. 

 Aspectos clínicos 

A literatura aponta de forma marcante que as crianças raramente 

experimentam a forma grave da doença, diferentemente dos adultos. 

O espectro da apresentação clínica na infância e adolescência é amplo e 

inclui uma miríade de sinais e sintomas com envolvimento de órgãos e sistemas 

variados desde a forma assintomática até uma apresentação muito grave como a 

Síndrome Multissistêmica Inflamatória da Criança (MIS-C) - que requer 

hospitalização e cuidados intensivos - e raramente o óbito. 

 Efeitos indiretos da COVID-19 em crianças e adolescentes 

• Prejuízos no ensino, socialização e desenvolvimento. 

• O estresse (e sua toxicidade associada) afeta enormemente a saúde mental de 

crianças e adolescentes, gerando um claro aumento de sintomas de depressão e 

ansiedade.  

• Aumento da violência contra a criança, o adolescente e a mulher e a consequente 

diminuição da procura pelo atendimento aos serviços de proteção.  

• Quedas nas coberturas vacinais em todo o mundo.  

• Queda na cobertura de programas de triagens universais, como o Teste do 

Pezinho.  

• Aumento da epidemia de sedentarismo e obesidade.  

• Aumento da fome e do risco alimentar em parte pelo fechamento das escolas e 

das creches, além de perdas nas receitas familiares.  

• Exagero no uso de mídias/telas.  

• Redução no acesso aos serviços tanto da Atenção Primária quanto da Atenção 

Especializada, incluindo a diminuição de cirurgias eletivas e até mesmo tratamentos 

oncológicos e de cuidados de emergências em saúde 

Preparação do aluno para o retorno ao colégio 

Pelo colégio: 



Os docentes/equipe pedagógica devem reservar um breve período das aulas 

on-line para abordar as principais medidas de prevenção, com linguagem 

apropriada para cada faixa etária.  

Quando houver previsão para a retomada das aulas presenciais, os 

docentes/equipe pedagógica iniciarão, também nas aulas on-line, as orientações em 

relação às novas rotinas escolares. 

Pelos responsáveis: 

É recomendado que os familiares também iniciem, antecipadamente, a 

preparação dos alunos para esse momento, com ênfase nas medidas preventivas, 

principalmente para as crianças de menor idade. 

Demonstrar a distância que será necessário manter dos colegas e de outras 

pessoas, explicar a respeito da importância e treinar o uso correto da máscara de 

proteção, explicar e treinar a higienização adequada das mãos, explicar que, nesse 

momento, não será possível levar brinquedos de casa (EFI), explicar que algumas 

atividades poderão ser temporariamente canceladas (ex.: atividades 

extracurriculares) 

Essas orientações, pelos familiares, podem facilitar a compreensão, a 

assimilação e a adaptação das crianças e adolescentes à nova rotina escolar. É 

importante que a família converse com a criança ou o adolescente de forma positiva 

em relação ao retorno às aulas, reforçando que a escola está adequadamente 

preparada para recebê-los.  

 Educação em saúde para a prevenção da COVID-19 

- Realização de material educativo para docentes e funcionários, elaborado pela 

equipe de enfermagem, em relação à transmissão da covid-19 e às medidas 

preventivas que serão adotadas no colégio. 

- Os alunos receberão, com frequência, orientações do efetivo em relação aos 

procedimentos preventivos no colégio: 

Mudanças nas rotinas do colégio; 

Verificação da temperatura na entrada;  

Retorno gradativo das turmas; 

Cumprimento do distanciamento físico de 1,5 m; 

Utilização correta da máscara de proteção; 

Não devem ocorrer apertos de mão, abraços, beijos ou outros tipos de toque 

entre as pessoas no ambiente escolar; 



Necessidade de cobrir tosse e espirros (ex.: em caso de asma ou rinite) com a 

dobra do cotovelo e sem retirar a máscara; 

Se após tossir ou espirrar a máscara de proteção estiver úmida, precisa ser 

imediatamente trocada; 

Realização de adequada e frequente higienização das mãos, e os cuidados com 

o uso correto do álcool em gel; 

Importância de não tocar os olhos, o nariz ou a boca. Caso precise tocar, é 

necessário fazer a higienização das mãos antes e depois; 

Orientação para que informem ao professor caso apresentem algum sintoma 

(ex.: febre, mal-estar) 

Necessidade de permanecer em casa se apresentar algum sintoma (ex.: febre, 

mal-estar, tosse, vômito, diarreia); 

Necessidade de respeitar a ocupação máxima dos espaços escolares, 

identificada em cartazes; 

Necessidade de trazer garrafa de água abastecida e, caso precise reabastecer, 

não encostar o bocal da garrafa na torneira do bebedouro (bebedouros de bico 

interditados), e realizar a higienização das mãos antes e após abrir a torneira do 

bebedouro; 

Importância de não trazer brinquedos para o colégio (EFI); 

Importância de manter os ambientes bem ventilados; 

O efetivo e outros funcionários supervisionarão o cumprimento desses 

procedimentos pelos alunos. 

 Distanciamento físico 

Para manter o distanciamento físico, o colégio seguirá as recomendações 

mais recentes das Secretarias ou do Ministério da Saúde em relação à distância 

recomendada entre as pessoas.  

Para respeitar as medidas de distanciamento físico entre as pessoas, a Instituição 

adotará uma ou mais destas estratégias:  

‒ Instituir o ensino híbrido (revezamento dos alunos entre o formato presencial e o 

remoto).  

‒ Aumentar a distância (1,5 m) entre as carteiras ou permitir a ocupação somente 

de carteiras alternadas. 



‒ Realizar, no piso, marcação do distanciamento recomendado, onde necessário 

(ex.: fila para a verificação de temperatura, para usar o refeitório, banheiro, 

bebedouro, entre outros). 

‒ Sinalizar, por meio de cartazes, a capacidade máxima de pessoas em cada 

ambiente (ex.: banheiro, elevador, sala de aula).  

A Resolução SEEDUC nº 5854, de 30/07/2020, determina distanciamento mínimo 

de 1,5 m. 

  

Limitação do acesso ao colégio 

O CBNB limitará o acesso às suas dependências somente para as 

pessoas indispensáveis ao seu funcionamento (alunos e funcionários) que 

não apresentem fatores de risco para forma grave de COVID-19, e que não 

preencham os critérios para afastamento temporário das atividades 

presenciais. 

Também serão permitidos fornecedores de insumos e prestadores de 

serviços de manutenção, preferencialmente fora dos horários de entrada, saída e 

intervalo dos alunos, exceto em situação premente. Esses profissionais também 

seguirão os procedimentos preventivos: uso obrigatório de máscara, higienização 

das mãos, verificação de temperatura.  

 Atendimento aos responsáveis pelos alunos 

De forma a poder reduzir o número de pessoas no ambiente escolar, o 

atendimento aos familiares será feito, sempre que possível, por e-mail. Caso seja 

necessário atendimento presencial, é recomendado seguir todos os procedimentos 

preventivos: uso obrigatório de máscara, higienização das mãos, verificação de 

temperatura.  

 Eventos com público 

Para respeitar as medidas de distanciamento físico e enquanto não forem 

liberados, pelas autoridades de saúde, eventos com aglomeração de pessoas, ficam 

canceladas as festividades (ex.: festa junina, formaturas), apresentações (ex.: 

dança, música, teatro), eventos esportivos com público, excursões, passeios 

externos, entre outros. Quando liberadas, o CBNB seguirá as recomendações das 



autoridades de saúde em relação à quantidade máxima de pessoas permitidas de 

forma a garantir o distanciamento físico adequado.  

  

Identificação de alunos e funcionários no “grupo de risco” para a forma grave 

de covid-19 

No período de distanciamento social, o CBNB iniciou a identificação de 

funcionários que se enquadram no chamado “grupo de risco”(1,2) para forma grave 

de COVID-19 para que sejam afastados das atividades presenciais.  

As crianças e os adolescentes, apesar de, a princípio, terem o mesmo risco 

que os adultos de serem infectadas pelo novo coronavírus, tendem a desenvolver 

um quadro com menos sintomas ou até assintomático, além de ser rara a forma 

grave de COVID-19 nessa faixa etária.  

Entretanto, fica a critério do médico da família definir se a criança ou o 

adolescente precisa permanecer afastada(o) do colégio enquanto perdurar o 

período crítico da pandemia. Diante dessa necessidade e caso as autoridades locais 

determinem ensino presencial obrigatório, a família deve encaminhar para a 

Instituição o atestado médico que justifique a necessidade de o aluno permanecer 

exclusivamente com aulas remotas.  

Caso o aluno resida com pessoas que apresentam fatores de risco para a 

forma grave da COVID-19, seus familiares devem analisar o risco/benefício de o 

aluno frequentar as aulas presenciais e, somente caso as autoridades locais 

determinem ensino presencial obrigatório, deverão encaminhar para o colégio o 

atestado médico em relação à condição de saúde do familiar.  

 Observação: segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia(3), pessoas 

com asma ou rinite controladas não apresentam risco aumentado para desenvolver 

a forma grave da COVID-19. 

 Uso de elevador e de escadas 

Tendo em vista a necessidade de distanciamento também no elevador, a 

capacidade de ocupação dele será reduzida. Diante disso, recomenda-se que se dê 

preferência ao uso das escadas, exceto as pessoas com limitação de mobilidade. 

Nas escadas, manter a distância de, pelo menos, 4 degraus (1,5 m) da 

pessoa a sua frente. Para o uso de elevador na Instituição durante o período de 

distanciamento físico, é necessário: 



 

‒ Respeitar o novo limite de capacidade especificado na entrada do elevador. 

‒ Posicionar-se nas marcações realizadas no chão.  

‒ Manter o uso de máscara de tecido, como nos demais ambientes. 

‒ Higienizar as mãos após encostar nos botões do elevador. 

 Uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s) 

 Uso de máscaras de proteção 

O uso de máscara de tecido será obrigatório para todas as pessoas, com 

exceção das crianças com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual 

ou sensorial e outras deficiências, desde que impeçam o uso adequado da máscara 

de proteção facial, conforme a Lei Federal n.º 14.019/2020 de 02/07/2020. Essa 

determinação é válida mesmo para aqueles que apresentem exame positivo para 

SARS-CoV-2.  

Como forma de preparação para o retorno às aulas presenciais, é importante 

que os familiares iniciem o treinamento do uso correto e por tempo prolongado da 

máscara de proteção, ainda no período de distanciamento social. 

Recomenda-se aproveitar esse período para observar se a criança ou o 

adolescente estão fazendo o uso correto, e corrigir eventuais falhas. 

 Cuidados no uso da máscara de proteção 

Identificação e armazenamento das máscaras: 

É importante que os familiares de alunos e os funcionários identifiquem, em 

casa, as máscaras (com caneta para tecido) para evitar trocas inadvertidas. 

O docente poderá identificar, com o nome do aluno, as máscaras que trouxer 

sem a identificação apropriada. 

Atenção: Por motivo de segurança, serão descartadas as máscaras não 

identificadas que sejam encontradas no colégio. Trazer máscaras limpas adicionais, 

acondicionadas em um saco plástico, para a troca durante o período de 



permanência no colégio. Além disso, trazer um saco plástico para, após a troca, 

armazenar as máscaras usadas. Sugerem-se, ao menos, duas máscaras adicionais 

para alunos que estudam em meio período e quatro para os de período integral. 

 Orientações para o uso correto da máscara de proteção na Instituição 

‒ Trocar a máscara a cada 2 horas ou sempre que ela estiver úmida ou suja. Os 

alunos devem retirar a máscara usada antes do lanche e, após, colocar uma 

máscara limpa. Caso o aluno não tenha trazido máscaras adicionais, os familiares 

serão comunicados para que tragam, e o colégio disponibilizará máscaras 

descartáveis para os alunos. 

‒ Evitar, ao máximo, tocar a face externa da máscara, visto que ela pode estar 

contaminada com partículas infectantes que ficaram retidas na trama do tecido. 

Evitar também tocar a face interna da máscara com as mãos não higienizadas. Se 

for necessário tocá-la, é necessário higienizar as mãos logo em seguida.  

 

  

‒ Não deixar a máscara abaixo do queixo quando for preciso removê-la 

temporariamente (ex.: para beber ou comer). 

‒ O uso da máscara pode dificultar a compreensão da fala, mas isso não justifica 

removê-la. 

‒ Não retirar a máscara para tossir ou espirrar. Nesses casos, com a máscara, 

cobrir o rosto com a dobra do cotovelo ou um lenço de papel. Caso a máscara fique 

úmida, trocá-la imediatamente. Recomenda-se que os alunos tenham um pacote de 

lenços descartáveis na mochila. 

Colocação correta e remoção de máscara da proteção: 

1. Higienizar as mãos com álcool em gel ou água e sabonete antes de colocar a 

máscara. 

2. Garantir que a máscara cubra completamente a boca e o nariz, garantindo que 

não haja espaço entre a face e os bordos da máscara.  



3. Remover a máscara pela parte de trás (ex.: elástico ou cordão), sem tocar na 

parte frontal. 

4. Armazenar a máscara de tecido usada em um saco plástico (de preferência com 

fecho zip lock) e vedá-lo. Caso seja preciso descartar uma máscara (ex.: máscara 

de TNT, máscara danificada), desprezar na lixeira do banheiro e nunca em lixeira 

para resíduos recicláveis.  

5. Higienizar as mãos com álcool em gel ou água e sabonete após guardar ou 

desprezar a máscara. 

 

 

Medidas de higiene 

Higienização das mãos e uso do álcool em gel 

Os alunos serão frequentemente orientados em relação à forma correta de 

higienização das mãos e haverá dispensadores de álcool em gel 70% disponíveis 

em locais estratégicos. 

Os alunos também serão orientados a respeito dos riscos da manipulação da 

face com as mãos não higienizadas. Para alunos a partir do 5.º ano, os familiares 

poderão enviar um pequeno frasco (tamanho “de bolso”) abastecido com álcool em 

gel para facilitar o uso a qualquer momento (ex.: durante a aula, antes de manipular 

a máscara ou a garrafa de água). Nesses casos, é preciso orientar a criança ou o 

adolescente a respeito do uso seguro do álcool em gel e os riscos do uso 

inadequado. A família deve levar em consideração a maturidade do aluno para o 

uso adequado do produto (ex.: não ingerir, não aplicar nos colegas, não usar para 

acender fogo) para decidir em relação ao envio do frasco individual de álcool em 

gel. 



 

Cuidados no uso do álcool em gel 



Colocar uma pequena quantidade de álcool em gel na palma das mãos e 

esfregá-las por cerca de 20 segundos. Se o produto tiver evaporado antes desse 

tempo, acrescentar uma quantidade adicional deste. 

Esperar que as mãos estejam completamente secas para considerar que 

estão higienizadas e para, eventualmente, tocar no rosto. Todos os alunos e 

funcionários deverão higienizar as mãos antes e depois de: 

‒ Tocar na face (nariz, olhos ou boca). 

‒ Colocar, retirar ou tocar na máscara de proteção.  

‒ Chegar e sair da escola. 

‒ Usar o transporte público. 

‒ Abastecer a garrafa de água no bebedouro.  

‒ Fazer o intervalo. 

‒ Utilizar espaços coletivos (ex.: pátio, corredores). 

‒ Atividades coletivas (ex.: brincar).  

‒ Comer, preparar ou manusear alimentos. 

‒ Usar o banheiro. 

‒ Tocar qualquer superfície que possa ter sido manipulada por outros (ex.: teclado, 

maçaneta, cortina). 

‒ Tocar em utensílios já higienizados.  

‒ Manipular material de aluno, caso seja necessário, para auxiliá-lo.  

‒ Remover o lixo e outros resíduos. 

‒ Trocar de sapatos. 

Os alunos serão orientados a respeito de o álcool ser um líquido inflamável e 

para que façam uso responsável do produto. É recomendado que os familiares 

reforcem esses cuidados em casa. 



  

  

  

Medidas de higiene e limpeza do ambiente: 

1.Estabelecer cronograma de higienização das mãos, na chegada à escola e 

durante a rotina diária, no horário do lanche e antes da volta para casa;  



2.Está recomendado o uso de solução de hipoclorito de sódio a 0,5% para limpar 

superfícies e de álcool a 70% para pequenos objetos.  

3. Estabelecer cronograma de limpeza regular do ambiente escolar, com maior 

frequência, especialmente banheiros, maçanetas, carteiras, interruptores, portas, 

material de ensino, livros de uso coletivo, entre outros;  

4. Estabelecer lista de checagem das atividades de limpeza para controle das 

tarefas e de fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs). Estas 

listas deverão estar afixadas em local de fácil visualização e deverão ser assinadas 

pela pessoa que foi responsável pela limpeza; 

5. Estabelecer fluxo de circulação unilateral dos discentes pelas instituições, 

controlar o número de pessoas permitidas nos locais e exibir o número máximo de 

pessoas em cada ambiente coletivo;  

6.Deve-se manter os ambientes arejados, de acordo com as condições climáticas, 

além de recolher o lixo com frequência e limpeza frequente dos bebedouros. 

7. Evitar o uso de ventilador e ar condicionado; caso o ar condicionado seja a única 

opção de ventilação, instalar e manter filtros e dutos sempre limpos. 

 Afastamento de alunos ou funcionários com suspeita de COVID-19 

Uma das medidas mais importantes para a prevenção da transmissão da 

COVID-19 no ambiente escolar é o afastamento imediato de pessoas que possam 

estar com a doença. 

Cabe aos familiares não enviarem aluno com sintomas suspeitos e 

informarem a escola a respeito da situação.  

Poderá ser considerado como caso suspeito de COVID-19 qualquer pessoa 

que desenvolva um ou mais dos seguintes sintomas: febre, coriza, dor de garganta, 

tosse, “falta de ar”, diarreia, cefaleia (dor de cabeça), mialgia (“dor no corpo”), fadiga 

(“cansaço”), perda da sensação de olfato e/ou paladar, entre outros. 

Diante do exposto, alunos e funcionários que preencham um ou mais desses 

critérios deverão ficar afastados das atividades presenciais até liberação médica ou 

até que tenha cumprido os 14 dias* de isolamento domiciliar. 

Caso o aluno apresente qualquer sintoma na escola, será encaminhado à 

enfermaria ou para outro local designado para o isolamento. Os familiares serão 

comunicados para que o busquem imediatamente. Também devem ser afastados 

da Instituição, por 14 dias**, alunos que tiveram contato*** ou convivem no mesmo 

domicílio de um caso suspeito, confirmado ou em investigação de COVID-19.  

*Período de transmissibilidade em casos leves e moderados.  



** Período de incubação, contado a partir da data de início dos sintomas da 

pessoa doente.  

*** Contato frente a frente ou em ambiente fechado, por 15 minutos ou mais e 

a uma distância inferior a 1m, ou contato físico direto (ex.: aperto de mãos). 

 Comunicado de casos de COVID-19 na turma 

Havendo um caso de covid-19 no colégio, será determinado que toda a turma 

e outras pessoas que tiveram contato próximo* com a pessoa doente sejam 

mantidas em quarentena domiciliar por até 14 dias. Nesse caso, o colégio 

comunicará os familiares de alunos e os funcionários que estiveram em contato 

próximo com a pessoa que tem caso suspeito ou confirmado de COVID-19. 

* Contato frente a frente ou em ambiente fechado, por 15 minutos ou mais e a 

uma distância inferior a 1m, ou contato físico direto (ex.: aperto de mãos) 

Tendo em vista o impacto dessa medida e a preocupação que isso pode 

causar, recomenda-se fortemente que, no caso de aluno com COVID-19 (suspeita 

ou confirmada), a equipe de saúde e DE sejam informados imediatamente. Isso 

deve ocorrer antes de divulgar essa informação em grupos de redes sociais (ex.: 

WhatsApp), caso haja essa intenção. 

 

Retorno às aulas presenciais após o período de isolamento domiciliar* ou 

quarentena** 

 

Para o retorno às atividades presenciais, o aluno deverá cumprir um dos 

critérios a seguir, a depender do caso e do protocolo utilizado. 

Caso 1 – Pessoa que apresentou sintomas de covid-19*** (independentemente de 

confirmação laboratorial). Poderá retornar às atividades presenciais quando tiver 

cumprido período de isolamento domiciliar de 14 dias (a contar do início dos 

sintomas), desde que não apresente sintomas (exceto perda de paladar ou de 

olfato, que podem ser prolongados) e esteja sem febre há pelo menos 24 horas. Em 

casos graves, o período de isolamento pode se estender por até 20 dias, a critério 

médico. 

Caso 2 – Pessoa assintomática que apresentou RT-PCR positivo para covid-19. 

Poderá retornar às atividades presenciais quando tiver cumprido período de 

isolamento de 14 dias (a contar da coleta do RT-PCR). 

Caso 3 – Pessoa que convive com caso suspeito ou confirmado e não apresentou 

nenhum sintoma. Poderá retornar às atividades presenciais quando tiver cumprido 

período de quarentena de 14 dias, a serem contados do momento em que a pessoa 

enferma iniciou o isolamento domiciliar, não ter apresentado sintomas nesse 



período e nenhuma pessoa que mora no mesmo domicílio ter apresentado 

sintomas. 

Caso 4 – Pessoa que teve contato próximo**** com caso suspeito ou confirmado e 

não apresentou nenhum sintoma. Poderá retornar às atividades presenciais quando 

tiver cumprido período de quarentena de 14 dias (esse período pode ser diferente 

de acordo com portarias locais) a contar a partir do contato com a pessoa enferma e 

não ter apresentado sintomas nesse período. 

Caso 5 – Pessoa que apresentou sintomas de covid-19*** porém o diagnóstico foi 

excluído (ex.: confirmado o diagnóstico de outra doença como gripe, asma, infecção 

urinária etc.). Poderá retornar às atividades presenciais quando tiver cumprido prazo 

de isolamento determinado em atestado médico, ou, caso não seja necessário 

afastamento, ter apresentado declaração médica de liberação para as atividades 

escolares. 

* Isolamento: separação da pessoa doente das não enfermas, para evitar a 

propagação de uma doença. 

** Quarentena: separação de pessoa sem sintomas, mas que pode ter sido exposta 

a uma doença contagiosa. 

*** Exemplos de sintomas: febre, tosse, coriza, dor de garganta, diarreia. 

**** Contato frente a frente ou em ambiente fechado, por 15 minutos ou mais e a 

uma distância inferior a 1 metro, ou contato físico direto (ex.: aperto de mãos)(14). 

Critérios para suspensão das atividades presenciais no ambiente escolar 

Havendo um caso suspeito ou confirmado de COVID-19 no colégio, poderá 

haver a suspensão das atividades presenciais de uma turma, de um setor (ex.: 

secretaria) ou de todo o segmento, por até 14 dias, sempre de acordo com as 

determinações das autoridades de saúde. Diante dessa possibilidade, reforça-se a 

importância da prática rigorosa das medidas preventivas (ex.: higienização 

adequada das mãos, uso contínuo e correto da máscara de proteção, 

distanciamento físico apropriado) e do respeito ao isolamento domiciliar e 

quarentena (quando indicados) para evitar que seja necessário o cancelamento das 

atividades presenciais. 

 

 Triagem de temperatura corporal 

De acordo com a determinação das autoridades de saúde, será realizada a 

triagem de temperatura corporal de todas as pessoas no momento da entrada no 

colégio. A triagem de temperatura será realizada por meio de termômetros 

infravermelhos sem contato direto com a pele. Conforme previsto nas 

especificações técnicas desses equipamentos, eles podem registrar uma 

temperatura um tanto inferior ou superior à real.  



Por esse motivo, acima de 37,5°C de temperatura corporal, a pessoa será 

encaminhada para nova aferição, agora por meio de termômetro digital axilar 

(usando técnica adequada, que inclui a permanência do aparelho por, pelo menos, 4 

minutos na axila). Caso, na segunda verificação, a temperatura registrada estiver 

maior que 37,5 °C, será indicado que a pessoa inicie o monitoramento da 

temperatura em ambiente domiciliar e procure atendimento médico caso a 

temperatura persista em elevação. 

 Formação de filas 

Assim que chegarem ao colégio, os alunos irão diretamente para as salas de 

aula, sem a formação de fila. Essa estratégia tem como objetivo evitar 

aglomerações e facilitar o procedimento de “rastreio de contatos”* caso haja 

suspeita de COVID-19 em uma turma. 

*Caso haja uma suspeita de COVID-19 na escola, será necessário identificar 

e monitorar todos aqueles que estiveram próximo da pessoa enferma (“rastreio de 

contatos”). Ao limitar a proximidade dos alunos somente com os seus colegas de 

turma, pode ser possível isolar uma quantidade significativamente menor de 

pessoas do que seria necessário se os alunos circulassem livremente pelo colégio. 

Hasteamento da bandeira e canto do hino nacional 

Para que não haja aglomeração no pátio e para evitar maior transmissão de 

partículas infecciosas que ocorre durante o canto (comparado à fala), o hino 

nacional não será cantado no pátio e o hasteamento da bandeira ocorrerá sem a 

presença de alunos. 

 

 

 

Lanche e refeições 

Para a segurança de todos, não será permitido o consumo de alimentos em 

locais comuns (ex.: pátio, corredores). O lanche será oferecido em embalagens 

individuais ao término da aulas.  

 

Bebedouro e garrafa de água 

Os bebedouros com bicos ejetores curtos (aqueles usados para beber direto 

no jato d’água) serão desativados pelo risco de contaminação caso a pessoa 

encoste os lábios neles. 



Os bicos em gancho (usados para abastecer copos ou garrafas) poderão ser 

mantidos por ser possível utilizá-los com segurança. Portanto, as orientações para o 

consumo de água no ambiente escolar durante o período de pandemia são:  

‒ Trazer garrafa identificada com o nome para evitar trocas inadvertidas. 

‒ Não compartilhar garrafa de água, de forma alguma.  

‒ Trazer a garrafa abastecida para evitar aglomeração durante o enchimento.  

‒ Caso seja necessário reabastecer a garrafa no ambiente escolar, prestar 

atenção para que o bocal não encoste no bico ejetor.  

‒ Caso haja fila, respeitar o espaçamento entre as pessoas, conforme as 

marcações no piso.  

‒ Dar preferência para garrafa cuja porção que encosta nos lábios fique protegida 

por uma tampa. Os modelos em que essa porção fica desprotegida não são os mais 

indicados, pela possibilidade de contaminação.  

‒ Copos plásticos descartáveis serão evitados devido à preocupação com a 

ecologia e a sustentabilidade. 

  

 

 

Cantina 

A direção do colégio definiu pelo fechamento temporário da cantina.  

Intervalo (recreio) e áreas comuns 

Inicialmete, foi suprimido o horário do recreiro e os alunos receberão seu 

lanche no horário da saída. 



No entanto, futuramente, quando houver liberação para o intervalo do recreio, 

os alunos ficarão em espaço designado para a sua turma (ex.: 1.º ano na quadra de 

futebol, 2.º ano no pátio), sem misturar com as demais. Essa estratégia tem como 

objetivo evitar aglomerações e facilitar o procedimento de “rastreio de contatos”* 

caso haja suspeita de COVID-19 em uma turma.  

*Caso haja uma suspeita de COVID-19 na escola, será necessário identificar 

e monitorar todos aqueles que estiveram próximo da pessoa enferma (“rastreio de 

contatos”).  

Ao limitar a proximidade dos alunos somente com os seus colegas de turma, 

pode ser possível isolar uma quantidade significativamente menor de pessoas do 

que seria necessário se os alunos circulassem livremente pelo colégio. 

 

 

 

 Ambientes que necessitam cuidados específicos 

  Banheiros 

Foram realizadas reformas nos banheiros serão reforçadas as medidas de 

higienização desses ambientes. Deverá ocorrer o controle do limite de ocupação 

dos banheiros e será reforçada, para os alunos, a necessidade da adequada 

higienização das mãos. 

 Informações para os alunos nas aulas remotas:  

 1.Enquanto não iniciarem as aulas presenciais  

 - É importante ficar em casa. Se precisar sair, mantenha distância de, no mínimo, 

um metro das outras pessoas (por recomendação da OMS). 

- É desconfortável usar máscara de proteção. Mas quando as aulas presenciais 

forem retomadas, precisaremos usá-la o tempo todo. Para se acostumar a ela, você 

já pode treinar o uso em casa.  

- É preciso higienizar as mãos com água e sabonete ou com álcool em gel nas 

seguintes situações: antes das refeições; ao chegar em casa; após tossir ou espirrar 

(caso não tenha usado a dobra do cotovelo para isso); antes de levar as mãos aos 

olhos, ao nariz ou à boca e em outros momentos que achar necessário. - Se 

precisar tossir ou espirrar enquanto estiver com a máscara de proteção, cubra a 

região da máscara com a dobra do cotovelo, sem retirá-la. Se a máscara ficar 

úmida, troque-a imediatamente. 



- É importante não tocar os olhos, o nariz ou a boca, mas caso precise tocá-los por 

algum motivo, é necessário fazer a higienização das mãos antes e depois disso. - 

Evite o contato próximo com pessoas que não moram com você. 

 2. Quando houver previsão de iniciarem as aulas presenciais 

Duas semanas antes do retorno às aulas presenciais, outros tópicos 

referentes às mudanças nas rotinas do colégio serão abordados: 

- Antes de ir para a escola, peça a seus familiares que verifiquem sua temperatura. 

Se ela estiver acima de 37,5 °C, não é recomendado que vá para a aula. 

- Se você estiver com sintomas de covid-19 (febre, mal-estar, tosse, vômito, 

diarreia), não deverá ir para o colégio.  

- Quando chegar à escola, você passará pelo posto de triagem de temperatura e irá 

direto para sua sala de aula, sem ficar no pátio ou nos corredores.  

- Ao passar pela catraca, você deverá higienizar as mãos com álcool em gel. 

Também será preciso higienizar as mãos antes e depois de: tocar no rosto (nariz, 

olhos ou boca); colocar, retirar ou tocar na máscara de proteção, abastecer a 

garrafa de água no bebedouro; fazer o intervalo; comer, preparar ou manusear 

alimentos; usar o banheiro.  

- Use o álcool em gel com responsabilidade. O uso desse produto de forma 

inadequada pode trazer riscos para sua saúde e a de seus colegas. 

- Na escola, temporariamente, ninguém poderá se cumprimentar com abraço, aperto 

de mão, “toque aqui” ou beijo. Podemos fazer toque apenas com o cotovelo ou com 

os pés. 

- Quando as aulas presenciais forem retomadas, precisaremos usar máscara de 

proteção o tempo todo. Por isso, peça para seus familiares identificarem as 

máscaras com seu nome e enviarem pelo menos duas máscaras extras na mochila, 

pois será preciso trocá-la no horário do lanche e em outras vezes, caso a máscara 

fique úmida ou suja. - Todos precisarão trazer uma garrafa com água de casa, pois 

não será permitido beber água diretamente dos bebedouros do colégio. Traga, 

todos os dias, sua garrafa já abastecida e identificada com seu nome. Não será 

permitido emprestar a garrafa aos colegas. 

- Se durante a aula você sentir mal-estar, começar a tossir ou espirrar, avise 

imediatamente o professor para que ele possa encaminhá-lo(a) à enfermaria. 

- Todos os dias, antes de sair de casa, verifique se sua mochila contém: pelo menos 

duas máscaras extras, identificadas com seu nome, além daquela que você estará 

usando ao sair de casa; um saco plástico identificado para guardar as máscaras 

limpas e outro para as usadas; uma garrafa de água abastecida e identificada com 



seu nome; lenços de papel (opcional); todo o material escolar de que você precisa 

para aquele dia, pois não será permitido compartilhar materiais (lápis, borracha, 

caneta). 

- Temporariamente, você não poderá trazer brinquedos de casa (EFI) 

- Nos ambientes escolares haverá placas com a capacidade máxima de pessoas 

por ambiente. É necessário respeitar essa ocupação.  

- Para manter a adequada circulação do ar nas salas de aula, as janelas e portas 

permanecerão abertas, independentemente da temperatura.   

H. TERMOS DE AUTORIZAÇÃO: 

Os responsáveis deverão preencher o formulário de autorização ao retorno 

presencial, conforme modelo em anexo, que será disponibilizado na plataforma 

Teams. Os links de acesso aos formulários serão disponibilizados por turma e o 

responsável deverá imprimir o termo de autorização ou preenchê-lo de próprio 

punho e encaminhar arquivo “imagem/PDF” como anexo pelo formulário, além de 

entregá-lo no primeiro dia de retorno presencial.  

Obs: não será autorizada a entrada do estudante sem a apresentação do termo 

mencionado.   

I. MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA 

Comando e Controle  

O Plano de Retorno às Atividades Presenciais do Colégio Brigadeiro Newton 

Braga não deve ser encarado como um documento que apenas cumpre a sua 

função burocrática, e tampouco uma peça impermeável a ajustes e correções. 

Assim, a flexibilidade deve estar presente em todas as fases de implantação 

do plano de modo a permitir que qualquer não conformidade observada possa ser 

corrigida no menor espaço de tempo possível. 

Como forma de acompanhar o andamento da implementação do plano será 

constituído um comitê de gestão que se reunirá todos os dias, ao final do 

expediente, na Reunião do Pôr do Sol; oportunidade em que serão apresentadas as 

falhas, os pontos positivos e as sugestões de melhorias que, após analisadas, 

servirão de embasamento para adaptações ou alterações no plano em vigor. 

Serão componentes do Comitê de Gestão: 

Cel Barroso – Assistente da Direção; 

Cel Marques – Chefe da Divisão Administrativa; 

Cel Reith – Chefe da Divisão de Ensino; 



Ten Karla – Chefe da STPA; 

Ten Elisângela – Chefe da SOAP; 

Ten Késia – Adjunta da SOAP 

Ten Wilmene – Coordenadora do EF I; 

Ten Banelli – Coordenadora do EF II; 

Ten Monique Thomé – Coordenadora do EM; 

Ten Schereder – SOED EF I; 

Ten Flávia – SOED EF II; 

Ten Edgar - Chefe Inspetoria;  

Ten Renato Atanázio – Coordenador de turno EF II; e 

Prof. Rodrigo Terra e Prof. Warley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enlaces de Comunicação 

 

O processo de gerenciamento das medidas de contingência seguirá o 

fluxograma, conforme a figura acima, sendo iniciado por qualquer integrante do 

efetivo do Colégio. 

Após identificado o problema este deverá ser caracterizado de acordo com a 

área responsável por sua solução; administrativa ou ensino e apresentado ao setor 

mais indicado para conduzir a ação. 

O responsável pelo setor poderá, caso a solução do problema esteja contida 

em sua esfera de atuação, implementar imediatamente uma solução corretiva, a 

qual será apresentada na Reunião do Pôr do Sol. 

Caso seja necessária uma ação mais complexa para a solução do problema, 

este deverá ser levado ao Comitê de Gestão que, durante a Reunião do Pôr do Sol, 

decidirá sobre o tratamento mais adequado para solucionar o problema e emitirá 

uma orientação, seguindo o fluxo reverso, até o setor responsável pela 

implementação da ação corretiva. 

No caso da solução a ser implementada envolver setores externos ao CBNB, 

a direção será a responsável por tomar as providências necessárias por meio do 

acionamento da cadeia de Comando do COMAER.  

Todos os integrantes da rede de comunicações deverão permanecer 

disponíveis para contato durante a implantação do plano. 



Todo o efetivo deverá estar engajado na solução dos problemas e atuar, 

quando possível, para mitigá-los, tão logo sejam identificados.  

 

J. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este plano é, antes de tudo, um guia que reflete todas as informações 

colhidas das mais diversas fontes como forma de consolidar os procedimentos de 

segurança sanitária a serem seguidos por toda a comunidade escolar, permitindo a 

participação nas atividades presenciais com segurança e ainda o estabelecimento 

do planejamento pedagógico, de modo a orientar como serão distribuídas as 

atividades durante cada semana. 

A concepção do plano conta em suas linhas basilares com a participação de 

toda a Comunidade Escolar do CBNB, pois a complexidade da tarefa envolve a 

todos e para que se alcance o êxito proposto, faz-se necessário que cada aluno, 

professor, inspetor, responsável, equipe de terceirizados e membros da 

administração conheçam profundamente todos os procedimentos e sintam-se 

responsáveis pelo seu cumprimento. 

Todos reconhecemos a importância do retorno às atividades presenciais, no 

entanto, este processo será tão mais eficiente quanto mais estivermos dispostos a 

contribuir conscientemente com a sua implementação, de acordo com os protocolos 

estabelecidos. A credibilidade para que nos sintamos seguros para trabalhar, os 

alunos para estudar e os pais para liberarem seus filhos para participarem das 

atividades presenciais está intimamente relacionada à assunção das 

responsabilidades inerentes a cada um dos envolvidos de forma solidária e 

integrada.  

Temos a confiança que com a contribuição e a participação de todos 

conseguiremos implementar este planejamento que permitirá mitigar os riscos e 

proporcionar um ambiente escolar seguro para toda a Comunidade do Colégio 

Brigadeiro Newton Braga. 

 

 

  



K. ANEXOS: 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
COMANDO DA AERONÁUTICA 

COLÉGIO BRIGADEIRO NEWTON BRAGA 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM AULA PRESENCIAL 
 

  Eu, 

_______________________________________________________________, CPF 

_____________________, identidade nº __________________________, expedida 

pelo(a) ______________, (   ) AUTORIZO (   ) NÃO AUTORIZO o (a) aluno (a) 

_________________________________________________________________ 

matriculado no Colégio Brigadeiro Newton Braga, na turma _________________ a 

participar das aulas presencias.  

Meio de transporte utilizado pelo(a) estudante para deslocamento (ida e volta) 

CBNB: 

 ___________________________________________________________________ 

Patologias preexistentes:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Telefones e e-mail para contato: 

  

Responsável: _____________________Tel: ________________ e-mail : _______ 

Responsável: _____________________Tel: ________________ e-mail: _______ 

  

Obs. em caso de desistência das aulas presenciais, esse fato deverá ser 

comunicado pelo e-mail ensinoremoto.cbnb@fab.mil.br, por meio de uma nova 

declaração de desistência, conforme o modelo em anexo, respeitando o prazo 

estabelecido pela Divisão de Ensino, com uma semana de antecedência. 

 Rio de Janeiro, _______ de _______________ de 2021. 

 

 ___________________________________ 

                                                                Responsável 

 

mailto:ensinoremoto.cbnb@fab.mil.br


MINISTÉRIO DA DEFESA 
COMANDO DA AERONÁUTICA 

COLÉGIO BRIGADEIRO NEWTON BRAGA 

 

 DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DAS AULAS PRESENCIAIS   
 

 Eu, _______________________________________________________________, 

CPF _________________________,identidade nº __________________________, 

expedida pelo (a) ____________, COMUNICO QUE O o(a) estudante 

___________________________________________________________________

matriculado no Colégio Brigadeiro Newton Braga, na turma ______________não mais 

frequentará as aulas presenciais.  

  

 

Rio de Janeiro, _______ de ___________________   de 2021.  

 

________________________________________ 

                                            Assinatura 


