
 
   

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2020  
 

Orientações Gerais de Retomada as aulas presenciais 
  

Srs. Responsáveis, 

 

Existem muitos boatos quanto a possível data de retorno das aulas presenciais, no             
entanto, ainda não temos nenhum posicionamento concreto e definitivo dos órgãos           
competentes (Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação). A última informação recebida é             
que retornaremos, de forma gradual, neste mês de agosto. 

Por isso, pensando em um possível retorno, estamos preparando a nossa escola e             
gostaríamos de compartilhar algumas informações importantes com todos vocês pois nesse           
momento a colaboração e a parceria é muito importante para que possamos atender com o               
máximo de segurança. 

Os protocolos que estamos seguindo estão alinhados com as orientações dos órgãos            
competentes de Educação e Saúde, além da chamada “Regras de Ouro” que devem ser seguidas               
e respeitadas por todos, segundo a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA ADOTADAS PELA NOSSA ESCOLA STELLA MARIS: 

 

# Desinfecção de todos os espaços da escola. 

# Desinfecção de todas as cadeiras e mesas, com solução desinfetante, em cada troca de turno.  

# Utilização de máscaras e face shield por todos os funcionários. 

# Dispensers de álcool gel espalhados por toda a escola. 

# Termômetros digitais sem contato, serão usados para medição da temperatura de todos que              
tiverem acesso à escola. 

# Avisos, em locais estratégicos, de orientação quanto a higiene das mãos e sobre o               
distanciamento. 

# Bebedouros da escola estão parcialmente interditados, uso será apenas para encher garrafas             
de água. 

# Sinalização nas paredes de rotas, indicando os caminhos permitidos e espaços de circulação              
de cada segmento dentro da escola. 

# Higienização obrigatória de mãos, sempre ao chegar. 

# Maior espaçamento entre um aluno e outro, para que o distanciamento seja seguro. 

 



 

# Uso obrigatório de máscaras para entrar na escola e, ainda, durante todo o período de                
permanência, pelos alunos e familiares. 

# Horários diferenciado de entrada e saída, a ser comunicado em breve.  

# A entrada na escola será restrita e exclusiva aos alunos. Em circular específica de cada                
segmento, os novos horários serão enviados.  

# Em caso de sinal de febre, tosse ou qualquer sinal de alteração, a família deverá buscar a                  
criança imediatamente ao aviso da escola.  

# Ao menor indício de quadro infeccioso, seja febre, manifestações respiratórias, diarreia, entre             
outros, os responsáveis serão orientados a manter a criança afastada das atividades presenciais             
até que se tenha um diagnóstico.  

# Caso a criança ou membros da família apresentem teste positivo da COVID-19, a escola deve                
ser comunicada, sendo o seu retorno condicionado à melhora dos sintomas e não antes de 14                
dias, a contar do primeiro dia do surgimento dos sintomas.  

Para os alunos do grupo de risco - ou suas famílias - que não se sintam confortáveis e                  
seguros para retornarem às atividades presenciais, estamos desenvolvendo um "Plano de Ação            
Pedagógico" para que as atividades remotas continuem acontecendo. 

Caberá a cada família decidir, por meio de formulário específico, se seus filhos             
retornarão para as aulas presenciais ou não. As famílias que optarem pelo não retorno, as aulas                
continuarão acontecendo em formato não presencial, em breve daremos novas orientações em            
relação às atividades remotas. 

Reforçamos que nosso objetivo principal nesse momento, é preservar, prioritariamente,          
como sempre fizemos, a saúde de nossos alunos, funcionários e famílias, sem esquecer do              
nosso compromisso pedagógico, que é a função desta instituição. 

 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

 

Atenciosamente. 

 

Direção 

 

 

 

 

 

 

 

 


