
RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS
COLÉGIO GONZAGA/2022

MEDIDAS INDIVIDUAIS (profissionais, estudantes e responsáveis)

1. Higienizar as mãos ao entrar no ambiente escolar.

2. Usar máscara na parte interna e externa à escola.

3. Trazer, pelo menos, 2 máscaras para a escola, juntamente com um saco plástico 
para guardar as máscaras usadas quando houver a troca.

4. Evitar tocar os olhos, nariz ou boca.

5. Não compartilhar alimentos e objetos de uso pessoal.

6. A pessoa que apresentar sintomas compatíveis com coronavírus deve permanecer 
em casa.

7. Não levar o aluno para a escola se um dos moradores da casa estiver com sinto-
mas respiratórios.

8. Instalar o aplicativo: Colégio Gonzaga, para comunicação com a escola.

9. Atualizar números de telefones e e-mails na secretaria do Colégio.

10. Trazer seu lanche individual, a cantina abrirá no mês de março.

11. Os casos confirmados deverão ficar afastados pelo período de 7 dias (status vaci-
nal atualizado) a 10 dias (status vacinal incompleto, em atraso ou não vacinado), a contar 
da coleta do exame ou do início dos sintomas.
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LOGÍSTICA DE ENTRADA 

Na entrada da escola, haverá funcionários aferindo temperatura e borrifando álcool 
70% nas mãos dos alunos, professores e funcionários ao ingressar no ambiente escolar. 
Haverá também um tapete sanitizante para desinfecção dos calçados.

Em caso de algum aluno apresentar temperatura igual ou superior a 37,8°C ou sinais 
gripais visíveis, será encaminhado à Sala de Isolamento, solicitando-se aos pais que bus-
quem o aluno.

Ao ingressar nas dependências da escola, o aluno será encaminhado diretamente 
para sua respectiva sala de aula. Da mesma forma, o professor deverá se encaminhar 
diretamente a sua sala de aula.

O fluxo e horários de entrada e saída da escola estão dispostos neste documento.

FLUXO E HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA - EDUCAÇÃO INFANTIL

Importante que os pais/responsáveis respeitem os horários de entrada e saída.

• PORTARIA ÁREA VERDE

• PORTARIA RECEPÇÃO ED. INFANTIL

*Acesso pela Rua XV de Novembro
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TURMA ENTRADA SAÍDA 

Maternal A 13h30   18h  

Pré A - 014 13h30   18h  

Pré B 13h30   18h  

TURMA ENTRADA SAÍDA 

Materna 13h30   18h  

Maternal B 13h30   18h  
Pré A 

011/012/013 
13h30   18h  



FLUXO E HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA - FUNDAMENTAL E MÉDIO

Entrada: direta para a sala de aula.
Saída: alunos, no turno da tarde, aguardam em fila no pátio (exceto 1º e 2º anos do 

fundamental). 

• HORÁRIOS

MANHÃ

TARDE

* Escadaria B: ao lado do Teatro.
* Escadaria C: ao lado do Ginásio.
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TURMA
ENTRADA

(José Bonifácio)
SAÍDA

(José Bonifácio)
ESCADA

B

B

C

C

5º ano

6º ano

7º ano

8º ano

7h30

7h30

7h30

7h30

12h

12h

12h

12h

TURMA
ENTRADA
(Anchieta)

SAÍDA ESCADA

C

B

9º ano

Ensino Médio

7h30

7h30

12h
(Anchieta)

12h50
(José Bonifácio)

TURMA
ENTRADA

(José Bonifácio)
SAÍDA

(Anchieta)
ESCADA

B

C

C

1º ano

2º ano

3º ano

13h30

13h30

13h30

18h

18h

18h

TURMA
ENTRADA
(Anchieta)

SAÍDA
(Anchieta)

ESCADA

C

B

B

4º ano

5º ano

6º ano

13h30

13h30

13h30

18h

18h

18h



LOGÍSTICA DE SAÍDA

TURNO MANHÃ: 
Os alunos sairão pelos portões indicados nas tabelas anteriores, de acordo com seu 

respectivo horário. Os pais aguardarão os alunos na parte externa da escola.

TURNO TARDE: 
Os alunos serão deslocados ao pátio da escola (exceto 1º e 2º anos do fundamental) 

, no respectivo horário de saída conforme este protocolo. No pátio serão organizados 
em filas, respeitando as regras de distanciamento exigido, conforme sua turma.

Os pais ou responsáveis deverão entrar pela portaria da Praça José Bonifácio e sair 
com o aluno pelo portão da Anchieta.

Para evitar congestionamento, ao entrar no pátio da escola, é importante direcionar-
-se diretamente a fila da turma do aluno e, ao localizar o aluno, retirar-se com ele direta-
mente pelo portão da Anchieta.

PROCESSOS DE HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA

• Limpeza das salas de aula: serão realizadas antes e após cada turno de aula.

• Limpeza de superfícies de contato de uso comum (corrimãos, interruptores, esca-
darias, maçanetas): serão realizadas a cada 2 horas.

• Limpeza dos banheiros: será realizada constantemente.
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