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1. APRESENTAÇÃO

  Para o retorno às atividades presenciais, elaboramos um detalhado plano, basea-
do nas orientações dos órgãos governamentais, educacionais e sanitários, nas esfe-
ras estadual e municipal, e também observando atentamente as recomendações do 
Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e 
do Protocolo sanitário de retorno às atividades de ensino presenciais no contexto da 
pandemia da COVID-19 no município de Juiz de Fora.

  As orientações presentes neste manual também estão em conformidade com as 
indicações apresentadas no documento “Retorno às atividades presenciais nas uni-
dades da Rede Jesuíta de Educação”, de junho de 2020.

  Tudo para garantir que o retorno da nossa comunidade ao espaço físico do Colé-
gio aconteça da maneira mais segura possível. Nosso plano está baseado em algu-
mas premissas fundamentais:

Distanciamento social | Higienização e sanitização de ambientes | 
Medidas de higiene pessoal | Atenção e proteção individual e coletiva

Respeito, acolhimento e cuidado

  A leitura atenta deste manual é importante para assegurarmos um retorno tran-
quilo. As regras, aqui detalhadas, precisarão ser seguidas por todos!

  Lembramos que os protocolos serão continuamente revistos, a partir da observa-
ção do cenário de saúde pública e do comportamento da curva da Covid-19 na cidade 
de Juiz de Fora. As medidas também poderão sofrer ajustes e melhorias em função 
da dinâmica das atividades no Colégio.

  Qualquer alteração nos protocolos será informada a toda a comunidade educativa.



2. A DOENÇA - 
     COVID-19

A COVID-19 é uma doença 
causada pelo coronavírus, 

denominado SARS-CoV-2, que 
apresenta um espectro clínico 

variando de infecções 
assintomáticas a quadassintomáticas a quadros 

graves.



Caso o(a) estudante apresente algum desses sintomas, indicamos que não 
venha ao Colégio. O responsável deve fazer contato com a Coordenação de 
Unidade, que tomará as medidas indicadas no protocolo de casos suspeitos, 
detalhadas mais à frente. De acordo com os protocolos de saúde, recomenda-
mos que o(a) estudante procure atendimento médico.

• febre (temperatura igual ou superior a 37,5°C);
• tosse;
• coriza;
• falta de ar;
• ausência de olfato;
• alteração no paladar;
• dor de ga• dor de garganta;
• rouquidão;
• conjuntivite;
• dor torácica;
• dor de cabeça;
• dor no corpo;
• distúrbios gastrointestinais (náusea, vômito ou diarreia);
• cansaço • cansaço extremo;
• feridas ou descoloração dos dedos de pés e mãos.



3 . INFORMAÇÕES 
     GERAIS AOS 
     ESTUDANTES E 
     ÀS FAMÍLIAS

Para todos os estudantes que forem acessar as dependências, é obrigatório 
assumir as seguintes atitudes de proteção e cuidado consigo e com os outros.

Estamos aprendendo a como conviver neste novo tempo, e o cuidado consi-
go e com os outros, assumindo novas atitudes e cooperação responsável, nos 
ajudará na proteção e no bem-estar. 

• Este protocolo deverá ser cumprido por todos.

• Só será autorizado o acesso ao Colégio dos Jesuítas para estudantes durante 
seus horários de aulas. 

• Os atendimentos às famílias permanecerão em regime remoto, previamente 
agendados com os setores responsáveis. 



“O uso de máscaras faz parte de um pacote abrangente de medidas de prevenção 
e controle que podem limitar a propagação de certas doenças respiratórias virais, 
incluindo a COVID-19”.

• O uso da máscara é obrigatório para acessar o Colégio dos Jesuítas e durante todo 
o período de permanência em seus espaços. Este cuidado NÃO substitui o distan-
ciamento social, a etiqueta respiratória e, principalmente, as medidas de higiene. 
• A máscara é de uso individual e não pode ser compartilhada ou emprestada. 
• Assegure que a máscara esteja em boas condições de uso (limpa e sem rasgos).
• A máscara deve cobrir totalmente a boca e o nariz, sem deixar espaços nas la-
terais.
• Durante o uso, não toque na parte da frente da máscara para não a contaminar.
• As máscaras deverão ser trocadas a cada 2 horas ou mesmo antes desse interva-
lo de tempo, caso ela se mostre umedecida, suja ou manipulada de forma inade-
quada.
• Esteja com a quantidade de máscaras necessárias para o tempo de permanência 
no colégio (mínimo de 4 máscaras).
• Evite uso de batom, base e qualquer outra maquiagem durante o uso da máscara.

• Utilize os totens de álcool em gel para a higienização das mãos, com aciona-
mento por pedal, na recepção, em todas as entradas, corredores e salas de 
aula.
• Lave as mãos com água e sabão, por pelo menos 20 segundos (entre os 
dedos, no dorso e na parte interna das mãos), especialmente:
   • após ida ao banheiro; 
   • antes de entrar na sala de aula;  
   • antes de comer; 
   • depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar; 
• Seque as mãos com toalhas de papel. 
• Use, sempre que necessário, o álcool 70% disponível no dispenser das salas 
de aula e em outros ambientes do colégio.
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A Temperatura superior a 37,8°C é um dos sintomas de infecção da COVID-19.

Haverá vericação da temperatura de todas as pessoas que forem acessar o 
Colégio. Caso seja identicada uma temperatura igual ou superior a 37,8°C, a 
pessoa não terá acesso às dependências do Colégio.

OBS:OBS: Caso, durante o período de aula, o(a) estudante apresente alteração da 
temperatura, será encaminhado(a) para a sala do cuidado, onde será atendi-
do(a), e serão seguidos os protocolos do item 8 deste manual.

Neste momento, manter a distância física é um modo de amar e cuidar de si e dos 
outros. O distanciamento físico, somado às medidas de higiene pessoal e uso de 
máscara, é uma das principais formas de prevenção à Covid-19.

1 - Em todas as atividades nas instalações do Colégio, deverá ser mantida a distân-
cia mínima de 1,5 m entre as pessoas.

2 - Não serão permitidos aglomerações e cumprimentos, como aperto de mão e 
abraço, nas dependências do Colégio. Essas práticas estão em primeiro lugar no 
ranking de transmissão pela COVID-19.

3 - Siga as sinalizações nos espaços e ambientes que determinam e asseguram o 
distanciamento físico.



4. PREPARANDO O 
     RETORNO 

O Colégio dos Jesuítas adaptou sua estrutura física para evitar aglomeração e favo-
recer o cuidado e o bem-estar com a saúde, conforme protocolos dos órgãos de 
saúde e educação dos governos federal, estadual e municipal, bem como da Com-
panhia de Jesus. 
Após a liberação da Prefeitura de Juiz de Fora para o retorno presencial, as famílias 
escolherão enviar ou não seus lhos ao colégio. Às famílias que optarem por não 
voltar, todas as atividades permanecerão no formato remoto, transmitidas a partir 
das aulas presenciais. Para as turmas da Educação Infantil, haverá transmissão das 
aulas especializadas, uma vez que as das professoras regentes continuarão acon-
tecendo em modalidade remota. 

Caso a família opte pela modalidade de ensino presencial, será necessário seguir as 
seguintes orientações:
  • Preparar o Kit de Cuidados do Estudante: 4 (quatro) máscaras, 2 (duas) garrafas 
de água, lenço umedecido, lenço de papel, álcool em gel (frasco pequeno) e 1 (um) 
saco para armazenamento das máscaras que forem usadas.
  • Revisar essas orientações de modo a se informar e, assim, esclarecer seus 
lhos e suas lhas. 
    • Evitar o uso de acessórios, como brincos e anéis, e preferir manter o cabelo 
preso sempre que possível.
  • Aferir a temperatura do(a) estudante antes de enviá-lo ao Colégio. Caso esteja 
maior que 37,8°C, não o(a) envie para as aulas.
  • Higienizar os materiais levados para a escola diariamente.
  • Não trazer brinquedos de casa para a escola.
 
AssinatuAssinatura do Termo de Consentimento e de Responsabilização
Cada estudante cuja família deliberar pelo retorno às aulas no ambiente escolar 
físico deverá ter assinado, por seus responsáveis legais, o Termo de Consentimento 
e Responsabilização pelo Cumprimento dos Protocolos para Retorno às Aulas Pre-
senciais, em que se indica, entre outros, a ausência de sintomas de síndrome gripal.

1   A identicação de critério de temperatura de 37,8°C 
como limite para acesso às dependências do Colégio en-
contra-se no “Protocolo sanitário de retorno às ativida-
des escolares presenciais no contexto da pandemia da 
Covid-19”, da  Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. 
Versão 29/09/2020



5 - ENTRADA 
      E SAÍDA

Para redução de aglomerações, foi estabelecido um uxo com escalas de dias 
e de horários alternados de entrada e saída dos estudantes, conforme as espe-
cicidades de cada ano/série. 
O uso de cartão e/ou biometria para liberar as catracas está suspenso. 

A) Locais e procedimentos de entrada e saída: a entrada e a saída dos estudan-
tes serão feitas nos seguintes lugares e de acordo com os procedimentos esta-
belecidos.

Unidade I
Maternal III ao
2º ano 
O pO processo de adaptação 
das crianças da Educa-
ção Infantil seguirá as 
orientações de saúde 
considerando o zelo e o 
cuidado com todo esse 
processo para as nossas 
crianças.crianças.

Unidade II
6º e 7º anos/EF

 Rua Lindolfo Gomes





6. A SALA DE 
    AULA E A 
    CONVIVÊNCIA







7. AULAS MISTAS – 
    AMBIENTE ESCOLAR 
    FÍSICO E AMBIENTE 
    ESCOLAR VIRTUAL 
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8. MAL-ESTAR 
     EM SALA DE 
     AULA

• Caso o (a) estudante não se sinta bem durante as aulas, apresentando 
qualquer um dos sintomas relacionados à Covid-19, deve avisar imediata-
mente ao professor. 

• O (a) estudante será encaminhado(a) à sala do cuidado. Neste local, a 
equipe de enfermagem fará uma avaliação do seu quadro clínico e comuni-
cará aos pais e/ou ao responsável para encaminhamento a uma unidade de 
saúde. 

9. FORMAÇÃO
      CRISTÃ

• A sala da Formação Cristã não poderá ser usada para desenvolver atividades. 
 
• A Formação Cristã continuará a oferecer atividades de cuidado espiritual-reli-
gioso e socioemocional no formato remoto, via Teams e Moodle. 

• A Orientação Religiosa permanecerá no formato remoto, com disponibilidade 
de Orientadores em dias e horários informados nos anos e séries, através do 
Teams. 
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10. CAPELA – 
    MISSAS E 
    CELEBRAÇÕES

• A capela permanecerá fechada no primeiro momento do retorno presencial 
físico. 
• As missas de quarta-feira permanecerão no formato on-line – Canal Youtube.
• As missas de domingo permanecerão suspensas. 

Eventuais alterações, considerando protocolos dos órgãos de saúde, educa-
ção e da Arquidiocese de Juiz de Fora serão comunicadas via canais ociais de 
comunicação do Colégio dos Jesuítas.

11. ESCOLA DE 
        ESPORTES

Neste retorno inicial, as aulas da Escola de Esportes permanecem suspen-
sas. Qualquer alteração será comunicada via canais ociais de comunicação 
do Colégio dos Jesuítas.
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12. ESCOLA DE 
      CULTURA

As aulas de musicalização, grupo artístico, ensaios e apresentações do coral, 
bem como as atividades do Grupo Artístico InaciArtes permanecem suspensas. 

13. BIBLIOTECA

Nesta primeira fase do retorno, o uso do espaço da biblioteca ca suspenso. O 
empréstimo de livros continuará funcionando no formato de agendamento 
on-line.

Mais informações no site do Colégio.

14. EVENTOS 
       COLETIVOS

As atividades que envolvem grande número de pessoas, que tendem a gerar aglo-
meração, estão suspensas. Isso envolve, por exemplo, cerimônias de encerramento 
da educação básica, Semana de Arte e Cultura e apresentações artísticas de encer-
ramento do ano letivo. 



15. CASOS 
       SUSPEITOS 
       E CONFIRMADOS



cscscs



16. CUIDADO 
       SOCIOEMOCIONAL 
       E ESPIRITUAL 
       RELIGIOSO

O retorno ao ambiente escolar presencial ainda em meio à pandemia da 
Covid-19 envolve a corresponsabilidade dos estudantes, do Colégio dos 
Jesuítas e das famílias. 

OO princípio do cuidado com a pessoa, com os espaços e com as aprendiza-
gens orientará nosso retorno. Desse modo, nossas equipes acadêmicas, 
de formação cristã-pastoral e administrativa estarão envolvidas em 
ações que visam a  acolher de modo empático e atencioso nossos estu-
dantes em seu retorno ao Colégio. 




