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INTRODUÇÃO

O Colégio Dom Barreto, atento às medidas necessárias para diminuir os impactos
da COVID-19 e prezando pela segurança de seus alunos, familiares e funcionários, segue
todas as orientações do Protocolo de Retorno às Aulas Presenciais determinadas pelo
Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Saúde e ANEC-Associação Nacional das
Escolas Católicas.
Este documento visa a expor os procedimentos do Colégio para o cumprimento dos
protocolos sanitários, a fim de cuidar da saúde e da vida de todos os integrantes da comunidade Dom Barreto.

“Todos juntos e cada um fazendo a sua parte,
conseguiremos vencer este desafio. Afinal, tempos difíceis
exigem amor e dedicação extremos"

Colégio Dom Barreto
Avenida da Saudade • nº705
Ponte Preta • Campinas • SP
colegiodombarreto

Tel: (19) 3232-4366
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1. PLANO DE CONTINGÊNCIA
Diante das contingências impostas pela pandemia do Covid-19 no ano de 2020, o
Colégio Dom Barreto, buscando minimizar os impactos causados pela suspensão de
aulas presenciais ocorrida em março de 2020, se reorganizou de maneira a manter a
excelência e a qualidade o Ensino Dom Barreto.
Foram realizadas as seguintes implementações:
 Transformação das aulas presenciais em aulas remotas, mantendo o quadro de professores e horários de aulas;
 Contratação da plataforma “Microsoft Teams”, que oferece melhor desempenho e
organização para aulas remotas com usuários simultâneos;
 Ampliação do servidor;
 Contratação de empresa especializada em suporte externo;
 Atividades em regime de home office para funcionários;
 Orientações e suporte aos docentes e coordenadores para um bom acolhimento e
atendimento aos alunos;
 Capacitação para uso das ferramentas virtuais para docentes, coordenadores e orientadores;
 Adequação para o atendimento a alunos, docentes e demais colaboradores, de maneira remota e com uso de ferramentas digitais;
 Reorganização das escalas para funcionários de serviços essenciais para o Colégio.
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1. PLANO DE CONTINGÊNCIA
 Reestruturação do Calendário Escolar e readequação do planejamento de aulas e avaliações;
 Para Educação Infantil e 1º Anos (fase de alfabetização) foram elaborados e confeccionados kits de materiais pedagógicos de acordo com sua faixa etária e curso para distribuição periódica;
 Reorganização da Recuperação Paralela - Plantões de Dúvidas;
 Reestruturação dos eventos e festas, de forma virtual através de Lives, fotos e vídeos e
com a participação ativa de alunos;
 Desconto nas mensalidades do período regular;


Suspensão das mensalidades do Período Integral e dos Cursos Extracurriculares.
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Avenida da Saudade • nº705
Ponte Preta • Campinas • SP
colegiodombarreto

Tel: (19) 3232-4366
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2. PLANO DE RETORNO
O Plano do Governo do estado de São Paulo prevê a reabertura das escolas e desta
maneira seguiremos com a execução das Medidas do Protocolo de Retorno às Aulas Presenciais, garantindo seu rígido cumprimento.
Considerando a extensão e os detalhes para a elaboração e efetivação do Protocolo de
Retorno às Aulas Presenciais, o Colégio Dom Barreto organizou e sistematizou medidas do
protocolo em:

2.1 INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS
 Faseamento do Retorno às aulas presenciais
Conforme determinado no Protocolo de Retorno Gradual às Aulas Presenciais do Governo de Estado de São Paulo, na primeira fase, a escola deverá retornar com, no máximo
35% dos alunos e respeitando os demais critérios de segurança de saúde, com o limite de
distanciamento entre os alunos em sala de aula.
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2. PLANO DE RETORNO


1ª Fase do Retorno Gradual às Aulas Presenciais - até 35% do número de alunos.
Para garantir maior segurança, o Colégio Dom Barreto propõe um retorno gradual

dentro da primeira fase, dividindo-a em 3 etapas:
Os alunos dos Anos/Turmas, que optaram pelo Retorno Gradual às Aulas Presenciais,
terão todas as aulas regulares do período, seguindo o Horário de Aulas Oficial - 2020.
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2. PLANO DE RETORNO


Férias
Desde que as autoridades determinaram quarentena no Estado de São Paulo no con-

texto da pandemia do COVID-19, por meio do Decreto Nº 64.881 de 22 de março de 2020,
as equipes de coordenação e direção do Colégio Dom Barreto têm trabalhado intensamente
no replanejamento do calendário escolar e na transferência das atividades escolares para o
ambiente virtual.
Seguindo as recomendações de órgãos oficiais, o Colégio Dom Barreto antecipou 20
dias das férias do mês de julho/2020. A antecipação ocorreu entre os dias 22/04/2020 a
11/05/2020. Para a composição do cronograma de férias e manutenção do projeto pedagógico, ficou definido que os 10 dias restantes de férias acontecerão entre os dias 13 e
22/10/2020.
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 Definição das Entradas/Saídas dos alunos por segmento:
Para maior segurança, o Colégio Dom Barreto definiu o horário e local de entrada e saída,
determinado para cada segmento:
Entrada e Saída: 1ª Fase - 1ª Etapa - Semana de 26-10-2020

Período Da Manhã:
Portão da Rampa

Fund. 1

5º Anos

Fund. 2

9º anos

Portão Av. Ângelo Simões

E. Médio

3ª série

Portão do Médio

Fund. 1

5 º Anos

Período da Tarde:
Portão da Rampa

Fund. 2

9º anos

Portão Av. Ângelo Simões

Entrada e Saída: 1ª Fase - 2ª Etapa - Semana de 03-11-2020

Período Da Manhã:
Fund. 1

3º,4º e 5º

Portão da Rampa

Fund. 2

8º e 9ª

Portão Ângelo Simões

E. Médio

2º e 3ª

Portão do Médio

Período da Tarde:
Fund. 1

3º,4º e 5º

Portão da Rampa

Fund. 2

8º e 9º

Portão Ângelo Simões

9
CO LÉ GI O D O M B AR RET O

Educando para a vida!

2. PLANO DE RETORNO
 Entrada e Saída: 1ª Fase - 3ª Etapa - Semana de 09-11-2020

Período Da Manhã:
E.I

Inf. II, III e IV

Portão da Rampa

Fund. 1

1º,2º,3º,4º e 5º

Portão da Rampa

Fund. 2

6º, 7º, 8º e 9ª

Portão Ângelo Simões

E. Médio

1,ª,2ª,3ª

Portão do Médio

E.I

Inf. II, III e IV

Portão da Rampa

Fund. 1

1º,2º,3º,4º e 5º

Portão da Rampa

Fund. 2

6º , 7º, 8º e 9ª

Portão Ângelo Simões

Período da Tarde:

 Rodízio
O Protocolo de Retorno Gradual às Aulas Presenciais determina rígidos critérios quanto à redução de alunos por turma. Sendo assim, será necessário, para algumas turmas,
adotar a medida de rodízio dos grupos de alunos para os dias de aulas presenciais.
O rodízio será detalhado por cada segmento às famílias que optaram pelo Retorno
Gradual às Aulas Presenciais por meio da Orientação Educacional.
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2. PLANO DE RETORNO
2.2 MEDIDAS PEDAGÓGICAS
 Metodologia Híbrida
Em consequência da imposição da transformação do ensino presencial em ensino remoto, o Colégio Dom Barreto promoveu uma reflexão e adequação a uma nova metodologia de ensino. As experiências e aprendizados adquiridos no ensino remoto vivenciados em
2020 serão incorporados ao nosso ensino presencial, assim que retomada a normalidade.
Com isso, os aspectos positivos e efetivos do ensino continuarão sendo utilizados pelos nossos professores e alunos (Plataforma Microsoft Teams) após a normalização do ensino presencial. Entendemos que a tecnologia pode complementar o ensino presencial, além
de promover a cultura digital (uma das competências da BNCC-2020).
Assim, a partir de 2021, o Colégio Dom Barreto proporcionará um ensino híbrido.
Uma metodologia que combina aprendizado off-line com o on-line. Além dos momentos
em que a aprendizagem ocorre de forma presencial, valorizando a interação entre pares e
entre aluno e professor, também haverá momentos em que o aluno trabalhará de maneira
virtual.
 Plano de Recuperação Paralela - Plantões
O Colégio Dom Barreto manterá as Recuperações Paralelas como uma das ferramentas
que auxiliará os alunos que apresentarem alguma dificuldade pontual em seu aprendizado,
bem como os que precisarem sanar alguma defasagem decorrente da mudança do ensino
presencial para o remoto em 2020.
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2. PLANO DE RETORNO
 Informação e Orientação dos alunos - Nova Rotina
No retorno gradual às aulas presenciais, serão proporcionadas orientações e esclarecimentos sobre as novas rotinas escolares aos alunos, respeitando as características de cada segmento.
 Avaliação Diagnóstica
O Colégio Dom Barreto, diante da imposição da urgente implantação do ensino remoto em
decorrência da pandemia do COVID-19, preocupou-se em reduzir o impacto causado ao ensino-aprendizado de nossos alunos.
Será realizada uma avaliação diagnóstica no início do ano de 2021, a fim de detectar defasagens de aprendizagem e retrabalhar conceitos e aprendizados necessários para a etapa seguinte do ensino.
Esse trabalho de sanar defasagem será planejado pelo professor de cada disciplina e ocorrerá nas aulas regulares e na Recuperação Paralela.
Importante: A avaliação diagóstica da 3ª série do Ensino Médio acontecerá em 2020,
durante o período de revisão de cada uma das disciplinas.

12
CO LÉ GI O D O M B AR RET O

Educando para a vida!

2. PLANO DE RETORNO
 Atividades Práticas: Laboratório, Casa da Criança, Biblioteca e Parques
As Atividades práticas realizadas em laboratórios, casa da criança e parques como também a utilização dos serviços da biblioteca, estarão suspensos até a liberação por parte
dos orgãos responsáveis.
 Atividades Físicas
As Atividades Físicas serão realizadas em ambientes abertos e de preferência ao ar livre,
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5m e todas as demais diretrizes aplicáveis do
protocolo, sobretudo a higienização de espaços e equipamentos. Equipamentos não serão compartilhados.
 Reuniões
Os atendimentos serão feitos de maneira remota através da plataforma Microsoft Teams
com agendamento prévio. Não será permitida a circulação de pais ou pessoas não autorizadas no interior do Colégio.
 Tarefas Escolares
Todas as tarefas escolares (Lição de Casa) serão realizadas de maneira remota através da
plataforma do Microsoft Teams, com o intuito de evitar circulação de materiais.

13
CO LÉ GI O D O M B AR RET O

Educando para a vida!

2. PLANO DE RETORNO
 Professores do Grupo de Risco
Realizado o levantamento dos funcionários e professores pertencentes ao Grupo de Risco, serão definidos quais profissionais retornarão à modalidade presencial de trabalho e
quais permanecerão em trabalho remoto.
Dessa forma, as aulas dos professores do grupo de risco continuarão sendo ministradas a
distância.
Os alunos que estiverem em aula presencial de professor do grupo risco terão monitor
para supervisionar e dar assistência aos alunos presenciais que estarão assistindo às aulas
on-line pelo telão da sala de aulas.


Cartilha e Termo de Responsabilidade e Ciência
Todas as famílias Dom Barreto receberam documentos (Cartilha) que informaram aos
pais/responsáveis e aos alunos todas as medidas de segurança adotadas pelo Colégio
Dom Barreto, bem como orientações de prevenção e procedimentos, a fim de viabilizar
um menor risco de contágio e propagação.
As famílias que optaram pelo retorno gradual às aulas presenciais assinarão um Termo
de Ciência, Responsabilidade e Autorização para o retorno de seu(sua) filho(a) ao
Colégio. Esse documento será encaminhado pelo Departamento Jurídico e Secretaria do
Colégio Dom Barreto.
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2. PLANO DE RETORNO
2.3 MEDIDAS DE CONVIVÊNCIA E ORIENTAÇÕES
Haverá monitoramento constante quanto ao cumprimento dos protocolos de higiene pessoal, etiqueta respiratória e distanciamento social, os alunos serão orientados e monitorados
seguindo os critérios estabelecidos no protocolo sanitário.
A) Distanciamento: Manutenção do distanciamento mínimo de 1,5 metros.
B) Higiene:


Estimulo à lavagem das mãos com frequências e utilização de álcool em gel 70% para

higienização das mãos sempre que necessário;


Orientação quanto ao não compartilhamento de objetos de uso pessoal;



Orientação quanto ao toque nos olhos, nariz e boca;



Instrução quanto à etiqueta respiratória, proteção ao tossir ou espirrar.

C) Máscara: Obrigatoriedade na utilização de máscara permanentemente, com troca a cada
3 horas e cuidado no armazenamento da máscara já utilizada.
D) Cuidado Coletivo:


Incentivo à frequência na higiene das mãos e utilização de álcool em gel antes de todas

as atividades ou deslocamentos; antes de tocar em corrimãos, maçanetas, ou superfícies de
contato;


Monitoramento para evitar aglomerações;



Orientação quanto ao toque em superfícies;



Orientação para evitar o contato físico como abraços, aperto e toque de mãos.
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2. PLANO DE RETORNO
E) Emergência ou Caso Suspeito:
Caso algum aluno apresentar mal-estar, indisposição, febre, dores, diarreia etc. durante o
período de aulas, será encaminhado para uma sala de cuidados reservada para acomodação adequada, enquanto seus pais ou responsáveis são comunicados para as devidas providências e encaminhamento a um centro de saúde.
Este aluno somente poderá retornar às aulas mediante apresentação de teste negativado.
F) Orientações e Treinamento
Todos os funcionários e colaboradores receberão treinamento sobre o Protocolo de
Retorno Gradual às Aulas Presenciais, medidas sanitárias, de higiene e EPIs com
profissionais especializados.
G) Cartilha de Regras: Será entregue aos pais e responsáveis como também aos funcioná-

rios a cartilha contendo informações importantes quanto aos cuidados essenciais e
prevenção do COVID 19.
H) Rotina de Entrada e Saída:
Ao chegar ao Colégio, os alunos passarão por uma triagem que constará das seguintes etapas:
 Aferição da temperatura corporal:

Na entrada do Colégio Dom Barreto, logo no portão (definido para o seu segmento) haverá a aferição da temperatura corporal e anotação. Caso o aluno apresente temperatura acima de 37,5°C, não poderá adentrar o Colégio, deverá retornar com os pais ou responsáveis.
 Questionário diário sobre estado de saúde:

Na entrada do Colégio Dom Barreto, após ferimento da temperatura, o aluno responderá a
um breve questionário sobre o seu estado atual (indisposição, alimentação, diarreia, dor de
cabeça, dor no corpo etc.)


Tapete Sanitizante:

O aluno deverá passar pelo tapete sanitizante para descontaminação
dos solados dos sapatos.
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2. PLANO DE RETORNO


Álcool em gel:

O aluno deverá utilizar o totem de álcool em gel para higiene das mãos. Os alunos menores
realizarão a higienização com álcool em gel auxiliados por monitores.


Máscaras:

O aluno deverá adentrar o Colégio utilizando máscaras. Caso haja alguma intercorrência, o
Colégio fornecerá máscaras descartáveis ao aluno. A máscara é de uso obrigatório durante
todo o período, devendo ser substituída a cada 3 horas.
O aluno deverá trazer a máscara devidamente higienizada de casa, identificada e em quantidade suficiente para executar a substituição após 3 horas. Se possível, encaminhar máscaras com estampas/ cores diferentes, para facilitar o controle de higienização.
I) Rotina de Lanche:
Os espaços para o lanche serão delimitados conforme protocolo de distanciamento e
supervisionados por monitores.
Importante:
Lavar as mãos antes e depois de alimentar-se;
Higienizar com álcool em gel 70%;
Respeitar o espaçamento sinalizado;
Respeitar o limite do espaço físico;
Respeitar os horários de lanche determinados por sala;
Trazer o lanche de casa devidamente higienizado e em embalagem descartável. O lanche
não poderá ser compartilhado.
Não enviar alimentos que necessitem de corte. Os alimentos não poderão ser manuseados
ou fracionados pelos professores ou monitores.
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2. PLANO DE RETORNO
J) Rotina de uso do banheiro:
Para Educação Infantil e 1º ano, teremos monitor para acompanhamento integral da utilização do banheiro e higiene individual do aluno. Teremos a intensificação na limpeza destas
áreas.
Para o Fundamental I, II e Médio, teremos controle e supervisão de acesso aos banheiros,
mantendo o limite de distanciamento entre os alunos e o limite de quantidade de alunos no
banheiro. Será intensificada a limpeza e a desinfecção periódica destas áreas.
K) Rotina de circulação pelo Colégio:
A circulação pelo Colégio estará restrita às salas de aula, banheiros e pátio para horário do
lanche será monitorada e orientada.
Não será permitida a circulação de pessoas de fora do Colégio.
L) Rotina de uso de uso de bebedouro:
É importante que cada aluno adote sua própria garrafa de água, pois a utilização dos bebedouros será permitida apenas com garrafas. Os bebedouros estarão equipados com pedal,
para evitar o contato manual.
Aos alunos que porventura esquecerem a garrafa de água, será disponibilizado copo descartável.
M) Rotina para caso suspeito:
O aluno deverá comunicar ao professor caso apresente algum mal-estar. Feito isso, o aluno
será instruído pela Orientação, que o encaminhará para a sala de isolamento, enquanto
aguardará a chegada dos pais/responsáveis. Os pais/responsáveis serão imediatamente
avisados e convocados para buscar o(a) filho(a) no Colégio, com as devidas medidas e
cuidados de acompanhamento e monitoramento necessários.
IMPORTANTE: O responsável deverá informar o Colégio sobre a evolução do caso. O aluno
poderá retornar ao Colégio mediante teste negativado.
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N) Sala de cuidados (Isolamento):
Teremos uma sala reservada devidamente preparada para os cuidados e isolamento necessários para os alunos que apresentem mal-estar ou sintomas de síndrome gripal.
O) Sala de alunos do Transporte Escolar:
Para os alunos que necessitam esperar pelo Transporte Escolar, foi reservada uma sala
com o distanciamento mínimo necessário indicado no protocolo.
P) Rotina de uso de transporte escolar
O aluno será recebido ou liberado para o transporte escolar somente se a condução e
motorista/auxiliar estiverem dentro das normas e protocolos indicados pelo Governo do
Estado de São Paulo.
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2. PLANO DE RETORNO
2.4 INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO
 Limpeza e Desinfecção de Ambientes e Superfícies
A Higienização dos prédios e os procedimentos de limpeza foram intensificados, com implantação
de novos processos de limpeza criteriosa, utilizando produtos homologados para desinfecção e sanitização dos ambientes, salas e superfícies de contato como grade, maçanetas, puxadores, carteiras e cadeiras, portas e corrimãos.

 Ventilação
Reforço na orientação quanto à ventilação dos ambientes. Portas e janelas deverão permanecer
abertas durante todo o período.
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2.4 INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO
 Sinalização Interna e Externa
Salas de aula, visita e professores - Todas as salas serão sinalizadas com material instrutivo sobre etiqueta respiratória e utilização de álcool em gel.
Banheiros - Todos os banheiros serão sinalizados com material instrutivo com procedimento correto de higiene das mãos.
Entradas/Saídas - Haverá banner informativo sobre os procedimentos sanitários para entrada no Colégio.
Bebedouros – Serão sinalizados quanto ao procedimento correto de utilização do
bebedouro com pedal e sem contato manual.
Pátio e Quadras—Serão sinalizados com fita orientativa para distanciamento mínimo de
1,5m.
Áreas de Bloqueio— todas as áreas bloqueadas receberão sinalização.
Área Externa (Calçada)—Serão sinalizados com tinta para distanciamento mínimo de 1,5m.
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2. PLANO DE RETORNO

2.4 INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO
Sinalização utilizada em sanitários, salas de aula, bebedouros e entradas e saídas do Colégio .
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2. PLANO DE RETORNO
2.4 INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO

Salas de Aulas:
Distanciamento: Todas as salas de aula foram reorganizadas para cumprir o distanciamento de no mínimo 1,5m por aluno.
Álcool em gel: Todas as salas terão dispenser de álcool em gel.
Tecnologia: Todas as salas foram equipadas com projetor, telão e computador, microfone e câmera para garantir que a aula seja simultânea para alunos em aula presencial e
remota.
Área de Circulação: nos corredores foram disponibilizados totens de álcool em gel para
estimular a higiene das mãos com frequência.
Sanitários: Todo sanitário possui lixeiras com acionamento por pedal, dispenser de
álcool em gel e sabonete líquido fornecido de maneira ininterrupta.
Entradas e saídas: Todas as entradas e saídas do Colégio foram equipadas com tapetes
sanitizantes, termômetro para aferição de temperatura e totens para álcool em gel.
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2. PLANO DE RETORNO
2.5 ATENDIMENTO AO PÚBLICO
 Distanciamento social
Haverá limitação do número de pessoas na área de espera. O acesso ao Colégio só poderá
ser realizado mediante agendamento prévio com o departamento de interesse através do
Telefone: (19) 3232-4366 ou e-mail:
- Secretaria: secretaria@colegiodombarreto.com.br
- Tesouraria: tesouraria@colegiodombarreto.com.br
- Orientação Educação Infantil e Fundamental I: oeef@colegiodombarreto.com.br
- Orientação Educação Fundamental II: oeef2@colegiodombarreto.com.br
- Orientação Ensino Médio: oem@colegiodombarreto.com.br

O acesso será permitido cumprindo todas as exigências do protocolo como uso de máscaras, higienização de solados e aferição e temperatura.
Haverá sinalização e identificação de distanciamento (1,5 metros) em todos os ambientes
de espera.
 Máscaras
A máscara é um item obrigatório para acesso ao Colégio.
 Circulação
Não será permitida a circulação pelo Colégio de nenhuma pessoa externa sem autorização.
 Cuidados para evitar contaminação por contato
Antes e após manuseio de documentos impressos, canetas e objetos, o visitante deverá
higienizar as mãos, imediatamente, lavando com água e sabão ou utilizando álcool em gel
70%, caso não seja possível lavar.
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2. PLANO DE RETORNO
 Rotina de uso de materiais escolares
- Educação Infantil
Os alunos da Educação Infantil e 1º ano continuarão utilizando o kit de atividades
embalado individualmente em sacos plásticos transparentes. O aluno que assistir à aula
presencialmente deverá trazer o material previamente especificado pela professora para
realização do trabalho em sala de aula.
Materiais, brinquedos e objetos que não podem ser higienizados não poderão ser
utilizados.

- Fundamental I, II e Ensino Médio
O aluno do Fundamental I e II deverá trazer para o Colégio os materiais estritamente necessários, conforme orientado pelos professores de cada disciplina.
Estojos e mochilas com muitos itens são passíveis de maior risco de contaminação. Será
enviada orientação aos pais e responsáveis quanto ao critério para seleção de materiais
indispensáveis à aula, a fim de reduzir o risco de propagação do vírus COVID-19 no ambiente escolar/familiar. Se possível, os pais/ responsáveis deverão optar por mochilas de tecido
de fácil higienização e impermeáveis (serão pulverizadas na entrada do Colégio).

ATENÇÃO: Neste momento, não será possível o compartilhamento de materiais, brinquedos e outros objetos.

