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Senhores Pais e Responsáveis 

 

Os anos de 2020 e 2021 foram de muitas adaptações a uma nova 

realidade por conta da pandemia. A possibilidade de utilizar o ensino remoto, 

as aulas online, e mais tarde o ensino híbrido, fez com que os alunos 

continuassem a aprender, mesmo distantes da escola. E, com o ensino híbrido, 

que pudessem acompanhar as aulas dadas em sala através da plataforma 

TEAMS, mesmo estando na segurança de seus lares. 

Apesar de todos os esforços de professores, alunos e de toda a 

comunidade escolar para que o ensino remoto fosse eficaz – e mesmo que 

alguns alunos tenham aprendido muito e muito bem de maneira remota – 

descobrimos na prática que o ensino presencial é insubstituível para a 

aprendizagem, tanto pelo processo de ensino-aprendizagem que acontece em 

sala de aula quanto pelas habilidades socioemocionais desenvolvidas de 

maneira presencial. 

Da mesma forma, o Conselho Nacional de Educação (CNE) e a 

Secretaria Estadual de Educação (SEED/PR) acreditam que o retorno 

presencial deve ser priorizado, apesar de a pandemia não ter chegado a um 

fim ainda. 

Experimentamos também que as escolas são ambientes seguros, se 

todos colaborarem para isto. As medidas de biossegurança são eficazes para 

que os alunos possam aprender em segurança no ambiente presencial. 

Considerando todos estes fatores, assim como as orientações, 

resoluções e decretos, apresentamos este protocolo de retorno às aulas 

presenciais para o ano de 2022. O objetivo é fazer com que os alunos 

possam ter o máximo possível de aulas presenciais, desenvolvendo a sua 

aprendizagem, suas habilidades socioemocionais e zelando pela sua 

saúde mental e espiritual. 

 

Equipe Pedagógica do Colégio Erasto Gaertner 
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PROCEDIMENTOS NÃO-FARMACOLÓGICOS DE BIOSSEGURANÇA 

 

As medidas mais eficazes para evitar a contaminação do vírus são: 

• Uso de máscara; 

• Higienização constante das mãos; 

• Distanciamento Social – deve se evitar contatos físicos diretos 

(cumprimentos, apertos de mão, abraços e outros), além de manter um 

distanciamento físico sempre que possível. 

Estas medidas devem ser respeitadas por todos aqueles que estiverem no 

ambiente escolar, a todo momento. 

 

MATERIAIS DE USO PESSOAL INDISPENSÁVEIS 

Todos os alunos devem trazer, para seu uso pessoal, os seguintes materiais. 

Estes são de uso exclusivo do aluno e não podem ser compartilhados com 

outras pessoas: 

- 03 máscaras – cada aluno deve ter no mínimo três máscaras, para 

fazer a troca ao longo do período escolar. Deve também ter uma 

bolsinha ou sacola para fazer o descarte da máscara usada. O uso de 

máscara será obrigatório para todos os alunos.  

- Garrafinha de água – cada aluno deve trazer a sua garrafinha de 

água.  

- Álcool Gel – teremos dispensers de álcool gel espalhados por toda a 

escola. Mas é importante que cada aluno tenha o seu para fazer a 

higienização de suas mãos frequentemente.  

Lembramos que o compartilhamento de objetos deve ser evitado entre 

alunos. Lápis, borracha, cadernos, livros e, especialmente, celulares, não 

devem ser emprestados entre os alunos, para evitar contágio e manter o 

distanciamento social adequado. 

 

PROCEDIMENTOS DE BIOSSEGURANÇA 

Para garantir a segurança de todos serão mantidas as seguintes medidas: 

- Medição de temperatura de todos na escola. Colaboradores e professores 

terão suas temperaturas medidas na entrada. Será feita a medição da 

temperatura dos alunos em sala, para evitar aglomeração na entrada. Caso 
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algum aluno apresente febre, a família será comunicada imediatamente e o 

aluno irá para uma sala de cuidado. 

- Tapete Sanitizante na entrada 

- Uso de Álcool gel na entrada 

 

ENTRADA E SAÍDA DA ESCOLA 

Iremos manter um escalonamento de saída para evitar aglomerações de alunos 

e pais na saída da escola. Todas as atividades pedagógicas serão realizadas 

dentro destes horários, sem prejuízo para o aluno:  

  

MANHÃ   

Saída  

12h10 - alunos do 3º ao 5º ano matutino   

12h10 – alunos do 6º e 7º ano 

12h15 – alunos do 8º e 9º ano 

12h20 – alunos do Ensino Médio 

  

TARDE  

Entrada  

12h50 às 13h – Educação Infantil  

12h50 às 13h10 – Ensino Fundamental I – Todos os alunos 

devem entrar e ir direto para a sala. 

Saída  

17h30 – Educação Infantil 

17h40 – alunos do 1º e 2º ano   

17h50 – alunos do 3º ano 

18h00 – alunos do 4º e 5º ano 

 

Iremos utilizar a funcionalidade do Estou Chegando, dentro do 

aplicativo ClipEscola, para que os pais possam buscar os alunos. O uso desta 

ferramenta será feito de maneira paulatina, de acordo com a idade dos alunos. 

 

AFASTAMENTO, ISOLAMENTO E FALTA EM CASO DE SUSPEITAS 

Caso o aluno tenha tido contato próximo com casos positivos, ou tenha sido 

confirmada a contaminação, o aluno não deverá vir para a escola. Neste caso 

não haverá aula remota ou online para o aluno que estiver em casa.  
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Os alunos isolados deverão seguir o seguinte procedimento: 

Educação Infantil: entrar em contato com a Coordenação através do 

ClipEscola informando que o aluno está isolado, com o prazo de 

isolamento. A família pode entrar em contato com a professora através 

do CHAT do TEAMS para buscar sugestões de atividades durante o 

período de isolamento. 

Ensino Fundamental I: entrar em contato com a Coordenação através 

do ClipEscola informando que o aluno está isolado, com o prazo de 

isolamento. A família deve entrar em contato com a professora através 

do canal do aluno do TEAMS para as atividades e tarefas a serem 

realizadas durante o período de isolamento. 

Ensino Fundamental II: entrar em contato com a Coordenação através 

do ClipEscola informando que o aluno está isolado, com o prazo de 

isolamento. O aluno deverá seguir as atividades das Trilhas de 

Aprendizagem durante o período do isolamento, entregando os 

trabalhos de maneira online e tirando as suas dúvidas com os 

professores via CHAT. 

Ensino Médio: entrar em contato com a Coordenação através do 

ClipEscola informando que o aluno está isolado, com o prazo de 

isolamento. O aluno deverá seguir as atividades das Trilhas de 

Aprendizagem durante o período do isolamento, entregando os 

trabalhos de maneira online e tirando as suas dúvidas com os 

professores via CHAT. 

 

PERÍODO DE ISOLAMENTO  

O tempo de isolamento deve seguir a orientação do termo expedido pelo 

órgão competente no ato de realização do exame. Para fins de consulta e 

orientação em caso de suspeita ou autoteste, o tempo de isolamento do caso 

confirmado segue a tabela abaixo: 

SITUAÇÃO   TEMPO DE ISOLAMENTO   

Casos assintomáticos 

confirmados por exame de RT-PCR 

ou teste rápido para detecção de 

antígeno positivo.   

  

07 DIAS: a partir da data de coleta do exame, 
podendo sair do isolamento após esse prazo se 
permanecer assintomático, mantendo cuidados 
adicionais* até o 10º dia.  
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Casos leves, ou seja, que não 

necessitam de internação hospitalar.   

  

10 DIAS: a partir do início dos sintomas, podendo 
sair do isolamento após esse prazo se estiver 
afebril, com redução dos sintomas respiratórios e 
sem uso de medicamentos antitérmicos há pelo 
menos 24 horas.  

  

Casos moderados a graves que 

necessitam de hospitalização.   

  

20 DIAS: a contar da data de início dos sintomas, 

podendo sair do isolamento se estiver afebril, com 

redução dos sintomas respiratórios e sem uso de 

medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 

horas.  

  

 

Podem retornar para as atividades presenciais os alunos que: 

• Cumprirem o tempo de isolamento previsto. 

• Estiverem sem febre há pelo menos 24 horas sem o uso de 

medicamentos antitérmicos. 

 

CONTATOS PRÓXIMO 

É considerado contato próximo com casos confirmados a pessoa que: 

• Esteve a menos de 1,5m de distância por mais de 15 minutos de 

uma pessoa com casos suspeitos ou confirmados sem utilizar a 

máscara, ou utilizando a de maneira inadequada; 

• Teve contato físico direto (abraço, beijo e outros) com o caso 

confirmado; 

• Seja residente na mesma casa ou ambiente do caso confirmado, 

sendo considerado contato domiciliar. 

 

PROTOCOLO DE ISOLAMENTO DE ALUNOS E TURMAS 

Caso um ou mais alunos estejam com COVID confirmada, seguiremos o 

seguinte protocolo: 

Um aluno positivo na turma – o aluno deverá permanecer em 

casa, realizando as atividades durante o período de afastamento. O 

restante da turma será avisado do caso positivo para monitorar 

sintomas. 

Três ou mais alunos positivos na turma – caso tenhamos três ou 

mais casos confirmados em uma turma em um curto período de 



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MENONITA 
Colégio Erasto Gaertner 

Colégio Erasto Gaertner 
Rua Pastor David Koop, 189 

Boqueirão – Curitiba - PR 

tempo – constatando uma possível contaminação interna – a turma 

inteira terá que ser isolada. Serão contados 10 dias de isolamento a 

partir da confirmação do último caso da turma. Durante este período 

todas as atividades acontecerão de maneira online através do 

TEAMS. 

 

AFASTAMENTO DE PROFESSOR COM SINTOMAS 

Caso um professor apresente sintomas gripais ou de COVID19 ele não 

poderá ministrar as suas aulas na instituição. Caso isto aconteça serão 

adotadas as seguintes medidas: 

Substituições – o professor poderá ser substituído por outro que 

possa fazer atividades pedagógicas equivalentes, garantindo a 

aprendizagem do aluno.  

Atividades pedagógicas – caso o professor esteja impossibilitado de 

dar aula serão dadas atividades pedagógicas para os alunos 

relacionadas aos conteúdos estudados, como forma de garantir a sua 

aprendizagem. 

Aulas online – caso um professor regente fique afastado com 

sintomas gripais, a turma toda pode ficar e em modalidade online por 

14 dias, ou até que o professor esteja apto a dar aulas presenciais 

novamente. 

 

TEAMS 

 

A plataforma TEAMS continuará a ser usada da seguinte maneira: 

Educação Infantil – os pais poderão entrar em contato com os 

professores através do CHAT do TEAMS. Não haverá agenda física 

este ano, e por isto será feita uma experiência com o CHAT para a 

comunicação das famílias com a escola, e através da função SALA 

DE AULA do ClipEscola para que os pais possam acompanhar as 

atividades dos alunos diariamente. 

Ensino Fundamental I – os professores usarão o TEAMS para fazer 

postagens de materiais, compartilhando links e outros materiais de 

uso pedagógico. As tarefas e trabalhos poderão acontecer através do 

TEAMS. Será usado como agenda das tarefas. A comunicação deve 

acontecer através do canal privado do aluno, evitando o uso do CHAT. 

Ensino Fundamental II – o TEAMS será usado para que os 

professores possam postar Trilhas de Aprendizagem, compartilhar 
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materiais, links e curiosidades. Os trabalhos serão postados através 

das TAREFAS do TEAMS, e a correção e devolução acontecerá 

através da plataforma.  

Ensino Médio - o TEAMS será usado para que os professores 

possam postar Trilhas de Aprendizagem, compartilhar materiais, links 

e curiosidades. Os trabalhos serão postados através das TAREFAS 

do TEAMS, e a correção e devolução acontecerá através da 

plataforma. 

 

Observação: em caso de isolamento de uma turma, as aulas acontecerão de 

maneira online através das reuniões do TEAMS da turma. 

 

Lembrando: 

- Login e Senha – os logins e senha serão os mesmos do ano anterior. 

Para os alunos novos, a fórmula para montar o login é a seguinte: 

Login - nome.sobrenome@erasto.com.br 

Senha – primeiras três letras do nome, com a primeira letra maiúscula e 

as outras duas minúsculas. Depois o número do Registro Acadêmico do 

aluno, que está disponível no Boleto do Aluno.  

Exemplo: And12345 

Caso não consiga acessar o TEAMS, entre em contato com o suporte 

de Tecnologia através do ClipEscola. 

Os logins e senhas dos alunos novos serão enviados via ClipEscola 

 

AVALIAÇÕES 

As avaliações serão presenciais. Não haverá provas online. A segunda 

chamada também será presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nome.sobrenome@erasto.com.br
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O QUE SE ESPERA DOS PAIS: 

A educação do aluno é uma parceria entre a escola e a família. Existem 

responsabilidades da instituição, mas para que a aprendizagem possa 

acontecer nesse cenário de pandemia precisamos que os pais colaborem com 

as seguintes medidas: 

- Não envie seu filho se ele tiver sintomas gripais. 

- Deixe seu filho na escola e o busque nas horas indicadas. 

- Siga as orientações de distanciamento social na parte externa da 

escola. 

- Evite aglomerações no calçamento e no estacionamento da escola. 

- Verifique o ClipEscola. Toda a comunicação institucional acontece 

pelo aplicativo. 

- Orientar seu filho a obrigatoriamente usar máscara, cobrindo nariz e 

boca, dentro do colégio, no transporte escolar e em todo o percurso de casa até 

o colégio. Sempre enviar máscaras extras na mochila para trocas que se fizerem 

necessárias.   

- Orientar o filho a respeitar e cumprir as orientações dos profissionais que 

trabalham no colégio quanto à higienização, afastamento entre colegas e demais 

orientações. 

 

Superamos muitos desafios em 2020 e 2021. Juntos conseguimos passar pelas 

piores fases da pandemia. Esperamos, com a ajuda de todos e com a benção 

de Deus, ter um 2022 na qual os alunos possam estar mais tempo na escola, 

aprendendo, vivendo, socializando, e cumprindo a nossa missão de 

“Transformar Vidas”,  

 

Muito obrigado pela colaboração de todos. 

 

   


