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Uma nova rotina

Um novo cenário

Prezados pais e/ou responsáveis, 

Estamos diante de um grande desafio que é a retomada 
das nossas rotinas escolares após a pandemia do COVID-19 e, 
como educadores, temos a preocupação de fazer com que a 
estruturação dos nossos procedimentos de retorno às aulas 
aconteça de maneira a garantir segurança e qualidade para toda 
a nossa comunidade escolar. Voltaremos com muito aprendizado 
e, principalmente, atentos ao acolhimento, à proteção de nossas 
crianças, famílias e funcionários. 

Sabemos, no entanto, que as rotinas não vão voltar ao antigo 
normal sem antes passarmos por um novo período de adaptação. 

A retomada das nossas atividades irá acontecer baseada 
em um conjunto de ações que visam garantir a continuidade 
do aprendizado dos nossos alunos inseridos em um ambiente 
seguro, acolhedor e estimulante.

Desenvolvemos esse protocolo a fim de que todos tenham 
acesso aos procedimentos que iremos seguir para a retomada 
das atividades presenciais em nossa escola. 

Agradecemos o apoio e parceria! Em caso de dúvidas quanto 
às orientações abordadas neste documento, nossa equipe 
segue à disposição para melhor responder a você por nossos 
canais de atendimento. 

ABA Global Education
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Retorno às aulas presenciais

O  retorno às aulas presenciais acontecerá de acordo com as 
regras e orientações expedidas pelos órgãos governamentais e 
autoridades sanitárias. Sabemos que mesmo diante da liberação 
para o retorno das atividades presenciais, alguns alunos 
continuarão optando pelo distanciamento social por um período 
mais longo. 

Por esta razão, há a possibilidade de viabilizarmos a 
permanência de algumas turmas no sistema não presencial  até 
o final do semestre, com o objetivo de acomodar todos os alunos 
no seu percurso de aprendizagem. Talvez, sejam necessários 
alguns ajustes (dia e horário) para que essas aulas aconteçam. 
Neste caso, as aulas seguirão o mesmo calendário e carga horária 
das aulas presenciais com a mesma dinâmica já conhecida pelos 
alunos e familiares: através da plataforma zoom, ao vivo, com 
câmeras ligadas e sem gravação da aula.

 Todas as turmas terão a possibilidade de retornar ao modelo 
de ensino presencial seguindo as recomendações dos órgãos 
competentes;

  Tanto as turmas on-line, como as presenciais, obedecerão 
ao critério de número mínimo de alunos para que elas sejam 
viabilizadas. Os dias e horários das turmas também poderão 
sofrer ajustes que serão comunicados.

  As aulas on-line terão a mesma carga horária e calendário 
do modelo presencial. Elas acontecerão pela plataforma zoom, 
não serão gravadas e os alunos precisarão participar das aulas 
com a câmera ligada. Se o aluno faltar à aula, ele poderá repor, 
mas não há como garantir que esta reposição acontecerá em 
outra turma on-line. Se a única opção for uma turma presencial, 
esta reposição acontecerá apenas se a turma puder recebê-
lo sem o comprometimento dos protocolos de segurança. No 
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Procedimentos gerais

Retomaremos às aulas presenciais mediante orientação 
formal dos órgãos competentes. 

 Toda a equipe da ABA está apta e recebeu orientações e 
treinamento quanto aos procedimentos de segurança e higiene. 

 O retorno às aulas será realizado com base no calendário 
2020.2 que será compartilhado com alunos e responsáveis.

 A cada dia, a temperatura de alunos e funcionários será 
aferida com uso de termômetro digital infravermelho ao 
chegarem à ABA.

 Caso o aluno apresente febre ou qualquer outro sintoma 
de doença viral, não deverá vir à ABA. Se um aluno menor de 
idade apresentar qualquer sintoma durante as aulas, a família 
será imediatamente acionada para buscá-lo.

 Diariamente, estimularemos os alunos e funcionários  
a terem uma rotina de higienização, lavando suas mãos 
frequentemente com água e sabão.

 Disponibilizaremos álcool gel nas salas, entradas e 
corredores para uso de colaboradores e alunos.

impedimento desta reposição, o aluno levará falta, mas serão 
providenciados os meios necessários para que ele, na medida do 
possível, acompanhe a turma. 

  Ao optar por uma das alternativas (presencial ou não 
presencial), esta decisão só poderá ser alterada de forma 
definitiva.
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 Disponibilizaremos tapete sanitizante na entrada da escola 
para higienização de calçados. 

 Todos os alunos devem utilizar máscara durante todo o 
tempo que estiverem na ABA, considerando as orientações do 
Ministério da Saúde;

 Os alunos devem chegar já portando máscaras.

 A escola disponibilizará máscaras e protetor facial para toda 
a equipe de colaboradores.

 O uso de luvas será obrigatório apenas para profissionais 
da limpeza da ABA. O uso comum não é recomendado, pois 
promove a falsa sensação de segurança e mais riscos de levar 
as mãos ao rosto (se não descartada com frequência e da forma 
correta, pode concentrar vírus por mais tempo que a pele).

 Placas de sinalização serão expostas nos principais 
ambientes da escola.

 Higienizaremos todos os espaços da ABA a cada intervalo 
e mudança de turno com itens de limpeza comuns e efetivos, 
priorizando produtos neutros para não prejudicar alunos com 
problemas respiratórios. Realizaremos limpeza das superfícies, 
com detergente neutro, seguida de desinfecção (álcool 70%).

 Corrimões, maçanetas, torneiras e outros pontos críticos de 
contato serão higienizados frequentemente ao longo do dia.

 Estimularemos alunos e funcionários a observarem regras 
básicas para evitar possível contaminação como: ao tossir e 
espirrar, cubram o nariz e a boca com a parte interna do braço 
dobrado ou lenço e evitem cumprimentos na escola com 
abraços, beijos e aperto de mão. 

 Disponibilizaremos lixeiras próprias para descarte de 
máscaras nas instalações da escola.

 Os elevadores da escola terão restrição de uso seguindo as 
orientações dos órgãos competentes. Devem ser usados apenas 



7

Portaria | Secretaria

Entrada dos alunos

por pessoas com dificuldade de locomoção, idosos e gestantes, 
subindo um grupo familiar por vez.

 Pais e alunos deverão chegar à ABA de máscara.

 Antes da entrada de qualquer pessoa na ABA, haverá o 
procedimento de borrifar as mãos de cada um com álcool 70% 
em gel ou líquido.

 O atendimento presencial na secretaria será restrito, 
respeitando o distanciamento social e uso de máscaras ao 
longo do dia.

Para evitar aglomerações, os pais deverão seguir os horários 
de entrada e acesso determinados pela ABA de acordo com a 
turma do aluno.

 Orientamos os portadores ou pais/responsáveis dos alunos 
que, ao chegarem à entrada para ABA deixar as crianças, o 
façam respeitando a orientação de distanciamento dos órgãos 
competentes a fim de evitar aglomerações. Só os alunos terão 
acesso às salas de aulas/ Biblioteca. Os acompanhantes deverão 
ficar esperando em locais determinados pela ABA no térreo.

 Para evitar aglomerações, ao chegar na ABA, os alunos 
deverão seguir para as salas de aula, usando a escada ao lado dos 
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Saída de alunos

elevadores, observando a sinalização de fluxo. 

 Recomendamos que os alunos cheguem o mais próximo 
possível do seu horário de aula. Caso chegue mais cedo, o 
estudante deverá subir pela escada e ficar esperando em locais 
determinados para este fim. Durante estes momentos, haverá 
funcionários da  ABA supervisionando esta espera até que entrem 
em sala.

 Os elevadores estarão restritos a pessoas com dificuldade 
de locomoção, gestantes e idosos.

 No caso de irmãos com horários diferentes, poderão ficar na 
Biblioteca, caso ainda haja capacidade na mesma ou nos locais 
disponibilizados no hall das salas de aula.

A saída será pela escada que dá acesso à porta da Secretaria 
da ABA. Caso os responsáveis não possam chegar no horário do 
término das aulas, os alunos devem ser orientados a aguardar 
nos locais indicados pela equipe da ABA.

 Para evitar aglomerações, os responsáveis deverão  seguir os 
horários de saída indicados pela escola de acordo com a turma 
do aluno e se manter à uma distância de um metro e meio da 
porta de saída da Secretaria da escola para receber o aluno.

 Os portadores deverão aguardar os alunos nas saídas 
indicadas por turma mantendo o  distanciamento mínimo 
indicado pelos órgãos sanitários locais .

 Os alunos sairão da ABA com as máscaras.
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 Materiais, manipulativos, móveis da sala de aula, maçanetas, 
brinquedos e utensílios serão higienizados com álcool 70%. 

 Para disposição das cadeiras em sala de aula, será respeitado 
o distanciamento mínimo indicado pelos órgãos sanitários.

 Os professores lavarão suas mãos com água e sabão ou farão 
a higienização das mãos com álcool gel ou líquido 70% a cada 
intervalo entre aulas.

 Os professores reportarão primeiro à coordenação escolar, 
qualquer sintoma percebido nos alunos e relacionados a gripe 
comum, H1N1 ou Covid-19, tais como tosse seca, coriza, dor de 
cabeça, diarreia, vômitos, aumento de temperatura corporal ou 
ausência de olfato e paladar. Feito isso, prosseguiremos com o 
protocolo da escola para contato com os pais.

Sala de aula

Atendimento aos pais

Não acontecerão atendimentos presenciais. O contato e 
suporte aos responsáveis acontecerá via telefone, school agenda, 
e-mail e zoom.
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Biblioteca

 Todos os espaços serão usados obedecendo o 
distanciamento social e com acesso reduzido a 50% da 
capacidade do espaço.

 A higienização acontecerá conforme as orientações das 
autoridades sanitárias, priorizando produtos neutros para não 
prejudicar alunos com problemas respiratórios.

 Realizaremos limpeza das superfícies, com detergente 
neutro, seguida de desinfecção (álcool 70%).

 Os usuários devem estar usando máscara e será borrifado 
álcool 70% em gel ou  líquido nas mãos de todos que entrarem 
na biblioteca.

 Os empréstimos serão permitidos, e após a devolução, o 
material passará por um período de quarentena para voltar para 
o acervo.

 Para os itens emprestados após a reabertura da biblioteca, as 
renovações dos empréstimos  poderão ser realizadas previamente 
pelos usuários em suas próprias casas pelo link : http://
pergamum.estudenaaba.com/biblioteca_s/meu_pergamum/
index.php?flag=index.php.

 Caso deseje solicitar a renovação, o aluno poderá encaminhar 
um e-mail para os endereços: library-af@abaweb.org , librarybv@
abaweb.org e/ou ligar para os números 3427-8840, 3427-8740. 

 As atividades da Biblioteca como, sessões de storytelling, 
maker e book club, continuarão todas on-line, seguindo calendário 
que será divulgado posteriormente com a nossa programação.

http://pergamum.estudenaaba.com/biblioteca_s/meu_pergamum/index.php?flag=index.php.
http://pergamum.estudenaaba.com/biblioteca_s/meu_pergamum/index.php?flag=index.php.
http://pergamum.estudenaaba.com/biblioteca_s/meu_pergamum/index.php?flag=index.php.
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Banheiro

Prevenindo a contaminação

 Reforçaremos a limpeza dos banheiros diversas vezes ao dia. 

 Higienizaremos pontos críticos como torneiras, maçanetas, 
vasos sanitários, pias, recipiente de sabonete, recipiente de papéis 
para secagem de mãos.

A contaminação acontece por gotículas respiratórias, contato 
próximo com alguém que possua os sintomas ou contato direto 
com as secreções sem a devida proteção.

Família, alunos e membros da equipe que tiverem contato 
com contaminados ou com suspeita de contaminação deverão 
entrar em quarentena e migrar para o ambiente online. 

O que evitar?

AGLOMERAÇÕES
Muitas vezes, quem contraiu o vírus ainda não 
manifestou os sintomas ou é assintomática, 
ou seja, não manifesta a doença.

MÃOS NA FACE
Passar a mão no rosto ou olhos sem 

higienizá-las antes.
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Quais os sintomas?

Mais comuns
Tosse
Febre
Dificuldade de respirar
Perda do olfato e paladar

Menos comuns
Dor de garganta e no corpo

Congestionamento nasal

COMPARTILHAR OBJETOS PESSOAIS
Não dividir seus objetos de uso pessoal com 
ninguém.

CONTATO
Evitar contato físico com pessoas como: 

abraçar, cumprimentar, tocar e etc.
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Dúvidas ou sugestões

Nossa equipe está ao dispor para sanar suas dúvidas e prestar 
possíveis esclarecimentos.

Entre em contato conosco por nossos canais de atendimento:

School Agenda: aplicativo disponível  para download na Apple 
Store e Google Play;

Email: faleconosco@abaweb.org
E-mail coordenação:
coordenacaoaflitos@abaweb.org (Aflitos)
coordenacaobv@abaweb.org (Boa Viagem)

Telefone de contato: (81) 3427-8800

Redes Sociais: @estudenaaba (instagram)
                             /abarecife (facebook)



#STAYSAFE


