CARTILHA DE
RETORNO
SANFRA 2020
Prevenção à COVID-19

APRESENTAÇÃO
Esperamos que todos estejam bem. Apesar
desse tempo de incertezas e desafios, a equipe
do Colégio São Francisco Xavier está
trabalhando incansavelmente com muita
serenidade, seriedade e segurança. Sabemos
que o momento é de dúvidas, por isso, nosso
retorno presencial tem sido um assunto
amplamente discutido pela Rede Jesuíta
de
Educação
e
Equipe
Diretiva
do Colégio São Francisco Xavier.

governamentais, essas normas permanecerão
vigentes até o Estado de São Paulo
atingir
a
fase
azul
(última
etapa)
quando
permitirá
a
livre
circulação.

Para se adequar ao novo contexto,
implementamos protocolos de higienização
e sanitização em todo o prédio. Também
adotamos uma série de medidas de proteção
aos Xaverianos, de maneira humanizada e
transparente, como é o nosso modo de ser.
Seguindo
a
orientação
dos
órgãos

Nesta
cartilha,
constam
todas
as
orientações sobre o retorno às aulas.
Em caso de dúvidas, por favor, entrar em
contato pelo e-mail: faleconosco@sanfra.g12.br.

Todas as rotinas, procedimentos e protocolos
descritos nesse Plano poderão ser revistos
e modificados de acordo com a evolução da
situação, necessidade de adequação às regras
ou recomendações das autoridades públicas.
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“Atenção especial é necessária ao tratamento das informações que envolvem pessoas e relações,
pois implicam sigilo e confidencialidade. Na comunicação com alunos, famílias e comunidade local,
são estabelecidos fluxos e canais de interação, de modo a favorecer a transparência, a cordialidade e
o acesso pleno e seguro às informações. Paralelamente, requerem a observância dos marcos legais
e éticos vigentes.”

(PEC, PARÁGRAFO 94, PÁGINA 73)
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INFORMAÇÕES AOS
XAVERIANOS
Tópicos obrigatórios
• É obrigatório o uso de máscaras (ou face shield)
para estudantes, docentes e não docentes
durante toda a permanência no colégio;
• Ao entrar no colégio, será obrigatória a
higienização das mãos com álcool em gel. Para
isso, temos profissionais com borrifadores e
dispensers nos locais de higienização;
• 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.
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INFORMAÇÕES AOS
XAVERIANOS
Anterior ao retorno
Às famílias dos Xaverianos que não optarem
pelo presencial, após a liberação do governo
de São Paulo, será oferecida uma proposta de
aula on-line. Caso a família decida pelo retorno,
precisará tomar as seguintes providências:

• É recomendável que os cabelos dos
Xaverianos e colaboradores estejam sempre
presos;

• Certificar-se de que o Xaveriano carregará
consigo mais de uma máscara em sua mochila,
para que seja realizada a troca no tempo
adequado;

• Será realizada uma avaliação diagnóstica
imediatamente ao retorno;

• Deve-se evitar o uso de brincos;

• Aos Xaverianos a partir do 1° ano do EFI,
recomendamos que tragam um álcool em gel
pessoal, mesmo sendo oferecido pelo Colégio;
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NA ENTRADA DOS
XAVERIANOS
• Os inspetores abrirão a porta dos carros
usando EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual);

• Após a entrada, os colaboradores estarão
posicionados para higienizar as mãos dos
Xaverianos;

• Na catraca, haverá colaboradores medindo a
temperatura de cada Xaveriano. Se estiver em
até 37,5°C, o Xaveriano será guiado para a sala
de aula.
Caso esteja acima de 37,5°C, o encaminharemos
para uma nova avaliação. Se a temperatura
persistir, os pais serão chamados para buscar
seus filhos, que poderão aguardar no local
indicado pela Direção Acadêmica;

• Os Xaverianos menores serão acompanhados
até o local das salas, em grupos de cinco em
cinco.
Temperatura 37,5ºC < Sala de aula
Temperatura 37,5ºC > Sala de acolhida

ATENÇÃO
Serão realizadas a aferição de temperatura
na entrada e ações de recepção, além de
encaminhamento nos mais breves sintomas
relatados enquanto o Xaveriano permanecer
no Colégio.
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NA ENTRADA DOS
COLABORADORES
• Além disso, ao retornarem ao trabalho, os
colaboradores preencherão um questionário
na entrada. Essa ação é essencial para mapear
quaisquer indícios de contaminação, tais como:

• Todos os colaboradores, sem exceção, devem
medir diariamente a temperatura antes de irem
para o Colégio;
• Ao chegarem à instituição, realizarão uma
nova aferição com termômetros digitais. Por
motivo de segurança, essa medição ocorrerá
nos corredores montados internamente na
entrada. Qualquer colaborador que apresente
temperatura igual ou superior a 37,5°C, será
encaminhado para um local separado, aberto
e arejado onde fará uma nova medição. Caso a
temperatura persista no patamar indicado,
deverá retornar para casa.

- Febre (37,5º C);
- Tosse;
- Dispneia;
- Mialgia e fadiga;
- Sintomas respiratórios de VAS;
- Sintomas gastrointestinais (diarreia).
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TRANSPORTE
ESCOLAR
Às famílias que optarem pelo transporte de
vans escolares, recomendamos que reforcem
e solicitem às empresas contratadas as
devidas condições de higiene e distanciamento
entre as crianças, conforme os protocolos de
prevenção adotados pelos órgãos reguladores
de transporte.
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DURANTE AS
AULAS
• Todas as janelas e portas das salas de aula
ficarão abertas. O uso dos condicionadores de
ar será permitido somente com autorização;

• O uso de máscara é obrigatório;
• Não poderão ser realizadas trocas de
materiais escolares e ferramentas de estudo
entre os Xaverianos;

• Todas as missas e atividades da equipe de
Formação Cristã e Pastoral seguirão as regras
de distanciamento;

• O mobiliário será sinalizado, mantendo o
espaçamento mínimo;

• A equipe de Psicologia Escolar orientará
sobre os cuidados com Xaverianos que
apresentarem
necessidades
especiais
de acompanhamento, seja no âmbito escolar,
seja no campo psicológico.

• Haverá flexibilização e personalização no
processo de avaliação da aprendizagem;
• Não poderão ocorrer trocas de materiais
escolares e ferramentas de estudo entre
os Xaverianos;
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ORIENTAÇÕES PARA
EDUCAÇÃO INFANTIL
• Serão utilizadas estratégias lúdicas para
instruir as crianças sobre o distanciamento;
• Educadores auxiliarão as crianças a lavar as
mãos;
• O acesso aos banheiros será acompanhado
pela equipe de educadores, que deverão
higienizar
assentos,
comandos
de
pia e descarga antes e depois do uso;
• Haverá flexibilização e personalização no
processo de avaliação da aprendizagem;

• Devido à dificuldade de manter o
distanciamento entre as crianças, a ocupação
das salas de aula será reduzida para níveis
seguros de controle, conforme avaliação
do espaço;

• Ed. Infantil – trocar o calçado, colocando-o em
local específico para tal fim.
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NOS
INTERVALOS
• Mesmo em lugares abertos, é obrigatório o
uso de máscara durante todo o período em que
estiver no Colégio;
• É proibida a formação de grupos grandes no
pátio, pois caracteriza aglomeração;
• Durante as refeições, são proibidos
aglomeração
e
compartilhamento
de
alimentos e bebidas;

ATENÇÃO
A equipe de inspetoria será responsável por
realizar as orientações de distanciamento e
estabelecer as rotas para os momentos de
entrada, saída, deslocamentos e intervalos.
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CANTINA
• Para compras na cantina, tanto Xaverianos
quanto colaboradores deverão respeitar o
distanciamento mínimo demarcado;
• Para realizar o pagamento, incentivamos o
uso do cartão de identificação por aproximação
a fim de enviar outros meios que demandam
contato;
• Os lanches entregues serão rigorosamente
preparados com o máximo de cautela e higiene.

12

RESTAURANTE
• O restaurante terá sua capacidade limitada
em 40% para cada um dos períodos, não sendo
possível a lotação;
• O controle de acesso será realizado na porta
por colaboradores da empresa Q’Nutre;
• Está sendo estudado o fornecimento do menu
à la carte para substituir o self-service.
O intuito é evitar a contaminação e qualquer
contato com objetos.
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UTILIZAÇÃO DAS
QUADRAS
• Nos Cursos Extras, serão realizados
treinamentos e orientações sobre higiene
pessoal, limpeza e ações de saúde. Haverá
uma nova organização de tempo e espaço,
por exemplo: horário, fluxo de pessoas,
momento e local de lanche;
• Nas aulas de Educação Física, serão evitados
esportes coletivos e o manuseio de objetos
comuns para manter o distanciamento
adequado entre as pessoas;
• Não serão permitidas as atividades
de esportes coletivos, apenas priorizados
os esportes individuais.
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AMBIENTES DE
INTERAÇÃO
Parquinho e Ludoteca:
• Só será permitida a utilização de uma
turma por dia nesses ambientes (ambos os
locais
serão
higienizados
diariamente
em dois períodos).

Cozinha experimental:
• Está fechada e proibida para uso.
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BIBLIOTECA
• O acesso às estantes está suspenso para
evitar possíveis contaminações;
• Os usuários poderão solicitar livros, que
serão separados pelos colaboradores
da biblioteca;
• Livros recém devolvidos ficarão em
quarentena
por
dez
dias
para
garantir que não estejam infectados
quando ocorrer um novo empréstimo.
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ENFERMARIA
• Serão disponibilizados equipamentos
específicos,
como
máscaras,
aventais,
luvas e protetores para a equipe de
enfermaria, a qual atenderá os Xaverianos ou
colaboradores, sendo 2 por vez no local de
atendimento. Emergências serão priorizadas e
os atendimentos em andamento encaminhados
para outra área próxima à enfermaria;

• A equipe de enfermagem realizará ronda
nas áreas para reorientar e reforçar o uso de
máscara aos colaboradores que não
o fazem corretamente.

• A equipe contará com a enfermeira
(Ensino Superior em enfermagem), que será
responsável pelos protocolos e processo de
acompanhamento e orientação às técnicas de
enfermagem, além de assistir e auxiliar os
atendimentos. Também está preparada para
medir e receber os casos suspeitos de COVID-19
e realizar imediato contato com a família;
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CAPELA E TEATRO
• Será permitida a utilização de 40% da
capacidade do local;
• O uso de máscara na Capela e Teatro será
obrigatório;
• Deverá ser respeitado o distanciamento
social, tendo um espaçamento mínimo de 1,5m
entre o público dentro da Capela e do Teatro;
• Será disponibilizado álcool em gel nas
entradas e saídas dos respectivos eventos;
• Sempre que possível, as janelas e portas
devem ficar abertas para a circulação do ar.
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INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
LIMPEZA
Os ambientes serão higienizados de acordo
com cada PC e com produtos sanitizantes
específicos
que
possuem
duração
prolongada de limpeza;

• Todas as portas de acesso permanecerão
abertas para ventilação natural e evitar a
necessidade de uso das maçanetas;
• Será realizada a higienização de chaves e
itens entregues no “achados e perdidos” antes
da guarda final;

Serão utilizados os borrifadores pelos
profissionais de limpeza com sanitizantes
para uso em locais de maior contato, tais
como corrimãos, maçanetas, torneiras e
assentos sanitários, conforme o PC em vigência.

• Os elevadores permanecerão fechados e
controlados pelos inspetores, conforme já
é procedimento comum;
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AO PÚBLICO
EXTERNO
Secretaria

Recepção

• São obrigatórios o uso de máscara e face
shield, ou barreira de acrílico, entre atendente
e atendido;

• Para o público externo, a porta da recepção
será controlada pela recepcionista.
• Na recepção, haverá marcações no piso para
manter o distanciamento social;

• Será disponibilizado álcool em gel para
colaboradores e visitantes;

• Antes de os visitantes entrarem no Colégio,
será aferida a temperatura.

• Haverá uma marca de distanciamento entre
colaboradores e visitantes;
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Eventos

• Será permitida a participação de, no máximo,
02 familiares por visita;

Haverá alteração na organização de eventos e
atividades, que tenham concentração de público.
Isso porque, conforme decreto do Governo do
Estado de São Paulo, estão proibidos feiras,
palestras,
seminários,
competições
e
campeonatos
esportivos,
comemorações,
assembleias etc.

• É obrigatório o uso de máscaras durante todo
o tempo de visita – familiares já devem vir com
suas próprias máscaras;
• É recomendável que os familiares tragam seu
próprio álcool em gel para higienizar as mãos,
mesmo que o Colégio ofereça o produto.

Visitas ao Colégio
• Todos os visitantes terão a temperatura
verificada na recepção. Caso esteja acima
de 37,5°C, a visita não acontecerá, e a família
será orientada a fazê-la no modo virtual;
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Casa das Associações

• As atividades a serem realizadas na Casa das Associações seguirão as mesmas regras das
atividades realizadas na sede do Colégio São Francisco Xavier.
• A limpeza dos espaços ocorrerá duas vezes na semana. Serão colocadas estruturas com
álcool em gel nas salas.
• Eventos com mais de 5 pessoas estão
temporariamente suspensos.
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OUVIDORIA

Caso haja alguma dúvida em relação aos procedimentos, entre em contato com nossa ouvidoria:
Horário de atendimento da ouvidoria – 7h às 19h. Respostas em até 24h.

faleconosco@sanfra.g12.br
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Rua Vicente da Costa, 39 | Ipiranga
CEP: 04266-010 | São Paulo - SP
+55 11 3013-0320 | www.sanfra.g12.br

