UMA ESCOLA DIFERENTE
Querida Família IPEM,
É chegada a hora de matar as saudades da escola para alguns segmentos. Este manual visa
reunir as principais orientações para que o ensino híbrido aconteça com toda a segurança para os
educandos, educadores e colaboradores do IPEM.
Estamos, desde o ano passado, fazendo modificações e adaptações para garantir que as
recomendações dos protocolos sanitários sejam cumpridas. Então, nessa reabertura os educandos
encontrarão uma nova escola!
As mudanças acontecerão desde a nossa entrada até os menores detalhes da rotina das aulas.
A palavra de ordem é cuidado. Cuidados pessoais, cuidados com o nosso próximo e, sobretudo,
cuidado com os nossos familiares que ficarem em casa.
Vamos aprender muitas coisas com estas novas experiências e viver
um dia de cada vez!
É tempo de retornar para uma velha conhecida que agora está diferente!

A CHEGADA NA ESCOLA
Quando chegar o educando irá direto para a sala de aula e ocupará a sua carteira.
Temporariamente não poderá compartilhar materiais, lanches e abraços, mas as amizades
continuarão firmes, só que manifestada de outras maneiras.
Como nossa escola é ampla e arejada, nossos recreios irão acontecer no pátio, em espaços
reservados para cada “bolha”. Tudo com muita segurança.

DE CASA PARA A ESCOLA
O aluno deverá vir para a escola uniformizado e, no momento que sair de casa,
colocar a máscara e evitar retirá-la, a não ser para o momento do lanche, para
beber água ou para a troca (que deverá ocorrer de 3 em 3 horas). Todos deverão
usar a máscara durante o tempo de permanência na escola. Lembrar de trazer uma
máscara reserva.
É importante que ao chegar em casa, o educando coloque todo o uniforme para
lavar e que nenhuma peça seja reutilizada no dia seguinte sem que esteja lavada.

O QUE TRAZER PARA A ESCOLA
Todo o material de uso individual: estojo de lápis e canetas, cadernos e livros, garrafa
de água, lanche e máscara reserva.
Em caso de imprevistos, teremos máscara para reposição.

COMO VOCÊ ESTÁ SE SENTINDO?
O aluno que apresentar quaisquer dos sintomas abaixo deverá permanecer em casa e ser avaliado por um
médico:
 Coriza;
 Prostração;
 Tosse;
 Dor de cabeça
 Vômito;
 Diarréia;
 Febre;
 Perda de olfato e/ou paladar;
 Falta de ar e fadiga;
 Calafrios.

* Avise a escola, imediatamente, quando houver suspeita de COVID-19

ENTRADA E SAÍDA: MOMENTO DE TER CALMA
Horários:
Turno da manhã

Turno da tarde

Horário de entrada: 7h10min

Horário de entrada: 13h

Horário de saída: 12h40min

Horário de saída: 17h40min

 Muita paciência, tempo disponível e cuidado serão necessários no momento da entrada e saída dos educandos;
 As famílias deverão aguardar a entrada das crianças no portão de baixo da Av. do Contorno;
 Não será permitido o acesso do responsável no interior da instituição;
 Fiquem atentos ao horário de abertura do portão para que não seja necessário ficar aguardando na porta;
 Na entrada, a temperatura será aferida. Se a temperatura estiver acima de 37,5°C a criança deverá retornar
para casa com o responsável;
 Fiquem atentos ao horário de saída, evitem atrasos. As professoras não podem ficar na escola e, de acordo com
os protocolos, não poderemos agrupar crianças de várias turmas em um mesmo espaço;
 As crianças aguardarão os responsáveis por buscá-la em sala;
 Devido a todos estes cuidados, os processos de entrada e saída serão mais lentos, portanto se organizem para
a espera e evitem aglomerar no passeio.

SEGURANÇA NA ESCOLA
Veja abaixo as adaptações feitas na escola segundo os protocolos de
segurança sanitária:
 Instalamos equipamentos nas salas para transmissão das aulas pela
internet (ao vivo), no sistema híbrido;
 Distribuímos as carteiras dentro das salas mantendo o distanciamento
de 2 metros entre elas;
 Instalamos mais dispensers de álcool em gel em vários pontos da
escola;
 Colocamos tapetes sanitizantes nos acessos principais;
 Criamos rotas de “mão” e “contra-mão” para os deslocamentos dentro
da escola;
 Dividimos os pátios centrais e superior em 5 “campos” isolados para
que os grupos possam passar os recreios ao ar livre, mantendo
distanciamento seguro;
 Adaptamos a cantina para a entrega de lanches embalados
individualmente para aqueles que optarem por comprar merenda;
 Adaptamos a biblioteca para o serviço de “delivery” de livros (aluguel
e entrega de livros).

O PAPEL DE CADA UM
Pais e/ou responsáveis:
 Oriente seu filho sobre a importância do uso da máscara, a higienização
correta das mãos e a forma de cumprimentar as pessoas à distância (ou
pelo toque dos cotovelos);
 Chegue à escola no horário correto;
 Criem o hábito de colocar a máscara ao sair de casa e não retirar no
trajeto casa-escola;
 Comprometa-se com seu filho na realização das atividades remotas e
presenciais;
 Não tragam seu filho para a escola ao menor sinal de sintoma de COVID-19
ou quaisquer outra enfermidade;
 Comuniquem imediatamente à escola caso a criança ou algum morador
da casa apresente sintomas ou diagnóstico da COVID-19.
IMPORTANTE: não se esqueçam de assinar e trazer o termo de compromisso
enviado pela supervisão de ensino.

O PAPEL DA ESCOLA
 Orientar as crianças sobre a importância do uso da máscara, a correta lavagem das mãos e da forma
de cumprimentar as pessoas à distância ou pelo toque de cotovelos;
 Manter o estoque de suprimentos de prevenção: álcool, sabonete, máscara e etc;
 Orientar todos os envolvidos quanto às exigências sanitárias;
 Controlar a entrada das pessoas na instituição;
 Comunicar a suspensão imediata das aulas presenciais do grupo

de alunos que, eventualmente, tenha apresentado caso suspeito ou
confirmado de contaminação de algum professor, colaborador, aluno ou
morador da casa dessas pessoas. Esse grupo entrará em quarentena e
realizará as aulas e atividades em casa.

A ALEGRIA VOLTOU À NOSSA ESCOLA,
SEJAM TODOS BEM-VINDOS!

