
EDUCAÇÃO INFANTIL

Volta às Aulas

 25 de janeiro de 2021 - Remoto

 01 de fevereiro de 2021 – Presencial - ESCALONADO 



Prezadas Famílias e Queridos Alunos,

 O COC Itapira, segue comprometido em
seguir os rígidos protocolos de saúde
definidos pelos órgãos competentes e em
oferecer um espaço de ensino que
priorize a segurança de toda a
comunidade escolar. Neste propósito,
disponibilizamos este manual para ser
adotado neste momento de volta às aulas
presencial, que será diferente e
adaptado. Deste modo reforçamos nosso
compromisso com a transparência,
organização e prevenção.



Antes de Sair de Casa e ao Retornar
 1. Higienizar todo o material escolar com álcool 70º, 

ao sair de casa para ir a escola e ao retornar;

 2. Higienizar celulares e óculos;

 3. Aferir a temperatura do alunos antes de sair de 
casa;

 4. Evitar elevadores cheios;

 5. Chegar na escola utilizando máscara e 
desembarcar do carro sozinho;

 6. Sempre que possível lavar as mãos com água e 
sabão;

 7. Ao chegar em casa no final da tarde, realizar a 
higienização dos sapatos e uniforme;

 8. Orientamos que, priorizem a higiene pessoal, assim 
que chegarem em casa no final da tarde;

A prevenção começa em 
casa, por isso orientamos 

as famílias  e alunos a 
seguirem rigorosamente 

este manual!



No Transporte Escolar

1. Higienizar os veículos que prestam serviço de 
transporte escolar antes e após cada viagem;

2. Fazer uso dos E.F.I´s durante todo o percurso;

3. Orientar os estudantes para que permaneçam de 
máscara durante o trajeto até a escola;

4. Manter as janelas dos veículos abertas durante todo 
trajeto;

5. Seguir as orientações fornecidas pela escola sobre 
todos os protocolos de higiene;

6. Aferir a temperatura do estudante antes do embarque;

É de responsabilidade 
dos condutores e 

empresas de 
transporte escolar!



Horários de Entradas e Saídas

 Horários de Entradas:
• 12h45 – Infantil 5 A e B

• 12h55 – Infantil 4

• 13h05 – Infantil 3

• 13h15 – Infantil 2

 Horários de Saídas:
• 17h00 – Infantil 5 A e B

• 17h10 – Infantil 3 e 4

• 17h20 – Infantil 2

*Pontos Importantes:

1. Os pais devem deixar seus filhos no portão da escola (Hall de entrada);

2. Não será permitido o acesso de pais dentro do colégio;

3. Não teremos auxilio para embarque e desembarque;

4. Uso obrigatório de máscara;

5. Os alunos serão entregues para os pais no portão;

6. Os pais devem permanecer dentro dos veículos em fila, evitando assim aglomeração no
portaõ;



Durante as Aulas

1. Manter o distanciamento estabelecido na sala de aula;

2. As janelas e portas de acesso aos ambientes
permanecerão abertas para garantirmos a ventilação
adequada;

3. Ao retornar do banheiro, o aluno deverá higienizar as
mãos com água e sabão e espuma higienizadora 70º;

4. Durante as aulas os alunos deverão manter o
distanciamento dos colegas;

5. Não compartilhar lanche;

6. Adaptaremos neste momento novas formas de
cumprimentos com os colegas;

Os Protocolos 
Sanitários devem 

ser seguidos durante 
todo o período 

escolar!



Na Hora do lanche

1. Higienizar as mãos antes e depois da refeição;

2. Respeitar o espaço demarcado nos corredores e nas
mesas;

3. Permanecer com a máscara até sentar-se na cadeira;

4. Guardar a máscara suja em saquinho reservado e
individualizado;

5. Após o lanche lavar as mãos, utilizar a espuma
higienizante e fazer a troca da máscara limpa.



Nossas Ações ...
Limpeza constante de todos os ambientes;

Limpeza intensificada dos locais de maior contato das mãos, 
tais como: maçanetas, carteiras, bancos, corrimão, etc.;

Disponibilização de dispensers de espuma higienizante 70º em 
todas as salas;

Limpeza e higienização constante dos banheiros;

Tapetes sanitizantes nas entradas;

Fornecimento de E.P.I para todos os colaboradores e 
Treinamentos do Protocolo Sanitário;

Adequação das salas de aula e ambientes de trabalho, 
garantindo o distanciamento;

Sinalização do prédio contendo informações sobre o COVID19

Higienização e 
cumprimento do 

Protocolo 
Sanitário!



Fiquem Atentos 
e não se 

esqueçam!



Caso seja 
detectado 

algum 
sintoma?

Importante

 Encaminharemos o aluno para uma área de
isolamento e faremos contato imediato com a
família;

 A Família deve vir buscar o aluno imediatamente
após o contato da escola;

 Solicitamos nestes casos, que a família contate o
médico ou o serviço de saúde;

 O retorno a escola deverá ocorrer somente com a
autorização médica por escrito;



Nossos compromissos
Escola

Promover um ambiente seguro para todos;

Garantir um ensino de qualidade;

Treinar os colaboradores para os novos desafios;

Manter os espaços da escola limpos e higienizantes;

Alunos

Seguir as orientações protocolares;

Manter o empenho nos estudos;

Respeitar o distanciamento e o cumprimento das regras;

Família

Não enviar seu filho caso ele apresente algum sintoma de COVID-19;

Realizar os procedimentos de higienização dos alunos e materiais da 

escola;

Informar a escola caso haja algum estudante que teste positivo para o 

COVID19, ou qualquer outra doença contagiosa;

Manter a carteira de vacinação em dia;

Caso seja solicitado pela escola, buscar o alunos imediatamente;



Sejam Bem-Vindos!

COC 2021



1º ao 5ºAno – E.F.I

Volta às Aulas

 25 de janeiro de 2021 - Remoto

 01 de fevereiro de 2021 – Presencial 



Prezadas Famílias e Queridos Alunos,

 O COC Itapira, segue comprometido em
seguir os rígidos protocolos de saúde
definidos pelos órgãos competentes e em
oferecer um espaço de ensino que
priorize a segurança de toda a
comunidade escolar. Neste propósito,
disponibilizamos este manual para ser
adotado neste momento de volta às aulas
presencial, que será diferente e
adaptado. Deste modo reforçamos nosso
compromisso com a transparência,
organização e prevenção.



Antes de Sair de Casa e ao Retornar
 1. Higienizar todo o material escolar com álcool 70º, 

ao sair de casa para ir a escola e ao retornar;

 2. Higienizar celulares e óculos;

 3. Aferir a temperatura do alunos antes de sair de 
casa;

 4. Evitar elevadores cheios;

 5. Chegar na escola utilizando máscara e 
desembarcar do carro sozinho;

 6. Sempre que possível lavar as mãos com água e 
sabão;

 7. Ao chegar em casa no final da tarde, realizar a 
higienização dos sapatos e uniforme;

 8. Orientamos que, priorizem a higiene pessoal, assim 
que chegarem em casa no final da tarde;

A prevenção começa em 
casa, por isso orientamos 

as famílias  e alunos a 
seguirem rigorosamente 

este manual!



No Transporte Escolar

1. Higienizar os veículos que prestam serviço de 
transporte escolar antes e após cada viagem;

2. Fazer uso dos E.F.I´s durante todo o percurso;

3. Orientar os estudantes para que permaneçam de 
máscara durante o trajeto até a escola;

4. Manter as janelas dos veículos abertas durante todo 
trajeto;

5. Seguir as orientações fornecidas pela escola sobre 
todos os protocolos de higiene;

6. Aferir a temperatura do estudante antes do embarque;

É de responsabilidade 
dos condutores e 

empresas de 
transporte escolar!



Horários de Entradas e Saídas

 Horários de Entradas:

• 12h45 – 1º Anos;

• 12h55 – 2º e 3º Anos;

• 13h05 – 4º e 5º Anos;

 Horários de Saídas:

• 17h00 – 1º Anos;

• 17h10 – 2º e 3º Anos;

• 17h20 – 4º e 5º Anos;

*Pontos Importantes:

1. Os pais devem deixar seus filhos no portão da escola;

2. Não será permitido o acesso de pais dentro do colégio;

3. Não teremos auxilio para embarque e desembarque;

4. Uso obrigatório de máscara;

5. Os alunos serão entregues para os pais no portão da saída;

6. Os pais devem permanecer dentro dos veículos em fila, evitando assim aglomeração
nos portões;



Durante as Aulas

1. Manter o distanciamento estabelecido na sala de aula;

2. As janelas e portas de acesso aos ambientes
permanecerão abertas para garantirmos a ventilação
adequada;

3. Ao retornar do banheiro, o aluno deverá higienizar as
mãos com água e sabão e espuma higienizadora 70º;

4. Durante as aulas e os intervalos os alunos deverão
manter o distanciamento dos colegas;

5. Não compartilhar lanche no recreio;

6. Adaptaremos neste momento novas formas de
cumprimentos com os colegas;

Os Protocolos 
Sanitários devem 

ser seguidos durante 
todo o período 

escolar!



Na Hora do Recreio
Horários de Recreio
(Rotativo):

• 15h00 – 1º Anos;
• 15h15 – 2º e 3º Anos;
• 15h30 – 4º e 5º Anos;

1. Higienizar as mãos antes e depois da refeição;

2. Respeitar o espaço demarcado nos corredores durante
a fila e na cantina;

3. Evitar ao máximo levantar da mesa durante o lanche;

4. Permanecer com a máscara até sentar-se na cadeira;

5. Guardar a máscara suja em saquinho reservado e
individualizado;

6. Respeitar o espaço das mesas e cadeiras;

7. Após o lanche lavar as mãos, utilizar a espuma
higienizante e fazer a troca da máscara limpa;

8. Não teremos atividades recreativas coletivas;



Nossas Ações ...
Limpeza constante de todos os ambientes;

Limpeza intensificada dos locais de maior contato das mãos, 
tais como: maçanetas, carteiras, bancos, corrimão, etc.;

Disponibilização de dispensers de espuma higienizante 70º em 
todas as salas;

Limpeza e higienização constante dos banheiros;

Tapetes sanitizantes nas entradas;

Fornecimento de E.P.I para todos os colaboradores e 
Treinamentos do Protocolo Sanitário;

Adequação das salas de aula e ambientes de trabalho, 
garantindo o distanciamento;

Sinalização do prédio contendo informações sobre o COVID19

Higienização e 
cumprimento do 

Protocolo 
Sanitário!



Fiquem Atentos 
e não se 

esqueçam!



Caso seja 
detectado algum 

sintoma?

Importante

 Encaminharemos o aluno para uma área de
isolamento e faremos contato imediato com a
família;

 A Família deve vir buscar o aluno imediatamente
após o contato da escola;

 Solicitamos nestes casos, que a família contate o
médico ou o serviço de saúde;

 O retorno a escola deverá ocorrer somente com a
autorização médica por escrito;



Nossos compromissos
Escola

Promover um ambiente seguro para todos;

Garantir um ensino de qualidade;

Treinar os colaboradores para os novos desafios;

Manter os espaços da escola limpos e higienizantes;

Alunos

Seguir as orientações protocolares;

Manter o empenho nos estudos;

Respeitar o distanciamento e o cumprimento das regras;

Família

Não enviar seu filho caso ele apresente algum sintoma de COVID-19;

Realizar os procedimentos de higienização dos alunos e materiais da 

escola;

Informar a escola caso haja algum estudante que teste positivo para o 

COVID19, ou qualquer outra doença contagiosa;

Manter a carteira de vacinação em dia;

Caso seja solicitado pela escola, buscar o alunos imediatamente;



Sejam Bem-Vindos!

COC 2021



6º ao 9ºAno – E.F.||   e 1ª a 3ª Série – E.M.

uVolta às Aulas

u 25 de janeiro de 2021 - Remoto
u 01 de fevereiro de 2021 – Presencial (ESCALONADO, conforme 

decreto estadual 65.384/20 , seguindo as restrições e 
limitações previstas no plano São Paulo de 35%)



Prezadas Famílias e Queridos Alunos,

u O COC Itapira, segue comprometido em seguir
os rígidos protocolos de saúde definidos pelos
órgãos competentes e em oferecer um espaço
de ensino que priorize a segurança de toda a
comunidade escolar. Neste propósito,
disponibilizamos este manual para ser adotado
neste momento de volta às aulas presencial,
que será diferente e adaptado. Deste modo
reforçamos nosso compromisso com a
transparência, organização e prevenção.



Antes de Sair de Casa e ao Retornar
A prevenção começa em 
casa, por isso orientamos 

as famílias  e alunos a 
seguirem rigorosamente 
algumas etapas antes de 

chegar na escola e no 
retorno

u 1. Higienizar todo o material escolar com álcool 70º, 
ao sair de casa para ir a escola e ao retornar;

u 2. Higienizar celulares e óculos;

u 3. Aferir a temperatura do alunos antes de sair de 
casa;

u 4. Evitar elevadores cheios;

u 5. Chegar na escola utilizando máscara e desembarcar 
do carro sozinho;

u 6. Sempre que possível lavar as mãos com água e 
sabão;

u 7. Ao chegar em casa no final da manhã, realizar a 
higienização dos sapatos e uniforme;

u 8. Orientamos que, priorizem a higiene pessoal, assim 
que chegarem em casa no final da manhã;



No Transporte Escolar

1. Higienizar os veículos que prestam serviço de 
transporte escolar antes e após cada viagem;

2. Fazer uso dos E.P.I´s durante todo o percurso;

3. Orientar os estudantes para que permaneçam de 
máscara durante o trajeto até a escola;

4. Manter as janelas dos veículos abertas durante todo 
trajeto;

5. Seguir as orientações fornecidas pela escola sobre 
todos os protocolos de higiene;

6. Aferir a temperatura do estudante antes do 
embarque;

É de responsabilidade 
dos condutores e 

empresas de transporte 
escolar!



Horários de Entradas e Saídas

u Horários de Entradas:
• 07h – E.F.ll;
• 07h –E.M.;

u Horários de Saídas:
• 12h25 – E.F.ll 6º e 7º
• 12h30 – E.F.II 8º e 9º
• 12h30 – 1ª e 2ª Série – E.M;
• 13h35 – 3ª Série – E.M;*Pontos Importantes:

1. Os pais devem deixar seus filhos no portão da escola;
2. Não será permitido o acesso de pais dentro do colégio;
3. Não teremos auxilio para embarque e desembarque;
4. Uso obrigatório de máscara;
5. Os alunos devem trazer no mínimo três máscaras;
6. Os alunos serão entregues para os pais no portão da saída;
7. Os pais devem permanecer dentro dos veículos em fila, evitando assim aglomeração
nos portões;



Durante as Aulas

1. Manter o distanciamento estabelecido na sala de aula;

2. As janelas e portas de acesso aos ambientes
permanecerão abertas para garantirmos a ventilação
adequada;

3. Ao retornar do banheiro, o aluno deverá higienizar as
mãos com água e sabão e espuma higienizadora 70º;

4. Durante as aulas e os intervalos os alunos deverão
manter o distanciamento dos colegas;

5. Não compartilhar lanche no recreio;

6. Adaptaremos neste momento novas formas de
cumprimentos com os colegas;

Os Protocolos Sanitários 
devem ser seguidos 

durante todo o período 
escolar!



Na Hora do Intervalo

Horários de Recreio:
• 09h30 – E.F.ll;
• 08h40 – E.M.;
• 10h35 – E.M.;

1. Higienizar as mãos antes e depois da refeição;

2. Respeitar o espaço demarcado nos corredores durante a
fila e na cantina;

3. Evitar ao máximo levantar da mesa durante o lanche;

4. Permanecer com a máscara até sentar-se na cadeira;

5. Guardar a máscara suja em saquinho reservado e
individualizado;

6. Respeitar o espaço das mesas e cadeiras;

7. Após o lanche lavar as mãos, utilizar a espuma
higienizante e fazer a troca da máscara limpa;

8. Os horários de intervalo permanecerão os mesmos, mas
o espaço físico da escola será dividido para que não
ocorra aglomerações;



Nossas Ações ...
Limpeza constante de todos os ambientes;

Limpeza intensificada dos locais de maior contato das mãos, 
tais como: maçanetas, carteiras, bancos, corrimão, etc.;

Disponibilização de dispensers de espuma higienizante 70º 
em todas as salas;

Limpeza e higienização constante dos banheiros;

Tapetes sanitizantes nas entradas;

Fornecimento de E.P.I para todos os colaboradores e 
Treinamentos do Protocolo Sanitário;

Adequação das salas de aula e ambientes de trabalho, 
garantindo o distanciamento;

Sinalização do prédio contendo informações sobre o 
COVID19

Higienização e 
cumprimento do 

Protocolo 
Sanitário!



Fiquem Atentos e 
não se esqueçam!



Caso seja 
detectado algum 

sintoma?

u Encaminharemos o aluno para uma área de 
isolamento e faremos contato imediato 
com a família;

u A Família deve vir buscar o aluno 
imediatamente após o contato da escola;

u Solicitamos nestes casos, que a família 
contate o médico ou o serviço de saúde;

u O retorno a escola deverá ocorrer somente 
com a autorização médica por escrito;

Importante



Nossos compromissos
Escola
Promover um ambiente seguro para todos;
Garantir um ensino de qualidade;
Treinar os colaboradores para os novos desafios;
Manter os espaços da escola limpos e higienizantes;

Alunos
Seguir as orientações protocolares;
Manter o empenho nos estudos;
Respeitar o distanciamento e o cumprimento das regras;

Família
Não enviar seu filho caso ele apresente algum sintoma de COVID-19;
Realizar os procedimentos de higienização dos alunos e materiais da 
escola;
Informar a escola caso haja algum estudante que teste positivo para 
o COVID19, ou qualquer outra doença contagiosa;
Manter a carteira de vacinação em dia;
Caso seja solicitado pela escola, buscar o alunos imediatamente;


