
 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 02 de março de 2021. 

Assunto: Protocolo de segurança 

Estimadas Famílias, 

 

O cenário pandêmico mundial nos pede ainda mais atenção e responsabilidade coletiva. Em prol da 

segurança de toda a comunidade educativa, nós do Colégio Vicentino da Imaculada Conceição 

precisaremos, mais uma vez, contar com a parceria de vocês.  

Sendo assim, relembramos nessa circular algumas orientações divulgadas no “Protocolo de retomada 

às aulas - Rede Vicentina”. 

Uma triagem é realizada diariamente na entrada da instituição e terá as seguintes etapas:  

1. Todos os estudantes, colaboradores e responsáveis passarão pela aferição da temperatura, com o 

termômetro infravermelho. Em caso de temperatura elevada, o estudante será encaminhado 

para um ambiente reservado, dentro do colégio, e o seu responsável será imediatamente 

comunicado. Também será necessário aferir a temperatura corporal antes da ida para a escola e 

se estiver acima de 37,5ºC, a recomendação será procurar o serviço de saúde e não comparecer 

no colégio. 

2.  Na entrada, todos passarão por um tapete sanitizante de descontaminação. 

3.  Os alunos deverão lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel 70%, disponível na 

entrada do colégio. 

4.   Após a triagem, o estudante deverá ir direto para a sua sala de aula e a entrada de pais, 

responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora deverá ser evitada. 

5. É obrigatório o uso de máscara na instituição, no transporte urbano e escolar e em todo o 

percurso de casa até a escola e deve ser trocada a cada 2h. Para isso, é importante ter no mínimo 

3 máscaras na mochila do estudante. 

 

 

 

 



 

 

Sobre o distanciamento social: 

1. Todos deverão manter o distanciamento de no mínimo 1 metro entre as pessoas, respeitando as 

marcações. O espaço entre as carteiras e a mesa do professor também foram adequados. 

2. Os intervalos serão com tempo fracionado, em ambientes abertos e organizados a fim de evitar 

aglomeração.  

3. É recomendável que a mesma pessoa, exceto a de grupo de risco para a COVID-19, leve e busque o 

aluno todos os dias. 

4. Será evitado o atendimento administrativo ou pedagógico presencial. Eles deverão acontecer por 

meio de agendamento, via telefone ou e-mail fornecido pela instituição. 

5. Caso tenha alguém na família com sintomas de COVID-19, comunicar imediatamente a instituição. 

 

Disponibilizamos aqui, o “Protocolo de retomada às aulas - Rede Vicentina” completo. 

Neste momento, preservar a saúde de todos nós é primordial. 

 

Atenciosamente, 

Direção. 
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