Prezada família,
Conforme divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 02 de julho/2020, as instituições de
ensino privadas poderão retomar as atividades presenciais a partir do dia 21/09/2020. Assim, com
muita responsabilidade e orientados pelos documentos oficiais elaborados pelas instituições de saúde,
estamos preparando o retorno das aulas presenciais. Esse retorno acontecerá de forma gradativa, com
todo o cuidado e o zelo necessários que o momento exige para a segurança e bem-estar de todos os
alunos e colaboradores.
A seguir, apresentaremos o detalhamento da proposta do Colégio Ativo para o retorno às aulas
presenciais:
O decreto, em seu anexo, orienta que as aulas iniciais deverão ser escalonadas e os horários de
entrada e saída serão observados com muita atenção, a fim de evitar aglomerações. Por isso,
elaboramos o quadro abaixo para que as informações sejam melhor compreendidas. Lembrando,
contudo, que esses horários serão provisórios e sofrerão alterações à medida que os dados
epidemiólogicos forem se estabilizando.
Data de retorno

Séries

21/09/2020

Maternal, 1º Período e
2º Período
1º ano e 2º ano
3º ano ao 5º ano
6º ano ao 9º ano

21/09/2020
21/09/2020
16/10/2020

Entrada e saída
Matutino*
8h00 e 11h

Entrada e saída
Vespertino*
14h00 e 17h

7h45 e 11h30
7h45 e 11h45
7h30 e 12h05

13h30 e 17h15
13h30 e 17h30

Elaboramos um PROTOCOLO DE SEGURANÇA baseado no anexo do decreto citado
anteriormente, nas orientações da OMS, no protocolo estabelecido pelo MEC e no protocolo publicado
pela SEEDF. Assim, seguem algumas medidas que serão tomadas e orientadas no dia a dia da escola:
1. Distanciamento entre os alunos;
2. Janelas e portas sempre abertas para arejar melhor o ambiente. (todas as salas têm circulação
de ar cruzado);
3. Obrigatoriedade na utilização de garrafinhas de água;
4. Uso de máscara ao adentrarem no colégio. Estudantes e colaboradores deverão trazer uma
máscara de reserva, exceto crianças de até 2 anos;
5. Reorganização das turmas para reduzir o quantitativo de estudantes em sala, durante, pelo
menos, um mês após o retorno:
a. Na Educação Infantil, quando necessário, alguns estudantes serão remanejados para
adequar o quantitativo entre as turmas existentes;
b. No Ensino Fundamental I (1º ao 5º), será feita a troca de salas de aula. Se necessário,
haverá remanejamento de alguns estudantes;
c. Considerando que as turmas do Ensino Fundamental II (6º ao 9º) do Colégio Ativo já
trabalham com turmas reduzidas, avaliaremos a necessidade da alternância entre ensino
presencial e ensino mediado por tecnologias.
6. Horário diferenciado de entrada e saída, além dos intervalos, conforme faixa etária;
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7. Higienização constante e redobrada dos ambientes e mobiliários;
8. Na Educação Infantil, os objetos de uso dos alunos serão higienizados com frequência e
acomodados de forma individualizada;
9. Higienização constante e redobrada dos banheiros, e disponibilização de sabonete líquido e
papel toalha;
10. Interdição de bebedouros, deixando em funcionamento só a função para encher as garrafinhas
pessoais dos alunos;
11. O acesso de familiares no ambiente interno ficará restrito ao atendimento da secretaria e da
coordenação, a fim de evitar circulação de mais pessoas nos corredores e nas salas de aula;
12. Ao chegar na escola, o estudante vai passar pelos tapetes sanitizantes, tendo a temperatura
aferida e a higienização das mãos;
13. Orientação dos muitos cuidados à equipe e aos estudantes (entre outros).
No primeiro dia de aula do estudante, conforme o quadro da página anterior, os pais deverão
entregar à secretaria ou à coordenação da escola uma declaração que informe sobre as condições
de saúde do aluno. Essa declaração, que se encontra anexada a esta circular, deverá ser
preenchida e assinada pelo responsável do aluno para que ele possa adentrar no Colégio Ativo.
Aos estudantes que fazem parte do grupo de risco, os pais poderão solicitar que continuem
participando das atividades remotas, sem o comparecimento presencial. Para isso, pedimos que
preencham e assinem o requerimento, que também está anexado nesta circular, e entreguem na
secretaria ou na coordenação da escola, presencialmente ou pelo e-mail colegioativodf@gmail.com,
até o dia 29/07/2020, para que possamos organizar o modelo híbrido.
É importante destacar que a função da escola vai muito além do ensino e que o convívio escolar
tem um papel importantíssimo na vida da criança e do adolescente. O retorno às aulas presenciais é
essencial, pois conexões sociais positivas ajudam a garantir um desenvolvimento saudável, visto que a
construção de laços sociais e afetivos constitui o ser humano do início ao fim de sua vida. Relacionarse com outras pessoas é uma necessidade constante para o bem-estar psíquico e também físico. A
convivência em grupo possibilita crescimento e oportunidades e, por isso, acreditamos que esse
retorno fará diferença no desenvolvimento integral de nossos estudantes, uma vez que não só o
conteúdo é primordial para o sucesso de cada um.
Além disso, a equipe diretiva se sente segura com o retorno gradativo e repleto de cuidados.
Diariamente, os dados sobre a doença Covid19 são acompanhados diretamente na página oficial dos
boletins da Secretaria de Saúde do GDF: http://www.saude.df.gov.br/boletinsinformativos-divep-cieves/.
Essa página pode ser acessada por todos.
Nas páginas seguintes, constam os modelos de declarações para o primeiro de dia aula e o
requerimento para os que são do grupo de risco.

Atenciosamente,
A Direção
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Formulário nº 1 - Para ser entregue no 1º dia de aula
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Prevenção da COVID-19

Eu,

, responsável por
(Nome completo do responsável pelo(a) estudante)

, estudante do Colégio Ativo,
(Nome completo do(a) estudante)

cursando a etapa de ensino

,
(Educação Infantil, Ensino Fundamental I ou II)

no turno

, da série/turma
(Matutino ou vespertino)

, declaro que ele(a):
(Ex. Maternal 1A, 2º ano B, 6º ano A)

( ) manifestou
( ) não manifestou

sintomas gripais nos últimos 14 dias, a contar da data de regresso das
aulas presenciais na série que cursa.

( ) faz
( ) não faz

parte de registros oficiais de contaminação da COVID-19, nos últimos 14
dias, a contar da data de regresso das aulas presenciais na série que
cursa.

( ) teve contato
( ) não teve contato

com pessoa diagnosticada com COVID-19.

( ) possui
( ) não possui

outras doenças.
Em caso positivo, qual?

( ) tem
( ) não tem

familiar em casa com outras doenças.
Em caso positivo, qual?

(
(

na unidade familiar (em casa), registro de pessoa contaminada com
COVID-19, nos últimos 14 dias, a contar da data de regresso das aulas
presenciais na série que cursa.

) há,
) não há,

Além das informações declaradas, ainda me comprometo a buscar o(a) estudante em caso de sintomas
gripais, febre, coriza, manchas e outros sintomas que possam sugerir COVID-19. Fico também comprometido a
não enviar à escola o(a) estudante, caso um membro da unidade familiar seja diagnosticado com COVID-19,
até que se constate o exame negativo.

,

de

de

.

Assinatura
Telefone do responsável para contato:
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Formulário nº 2 - Para os que são do grupo de risco
Requerimento da Continuidade
das Atividades Pedagógicas de Maneira Remota
Eu,

, responsável por
(Nome completo do responsável pelo(a) estudante)

,da série/turma
(Nome completo do(a) estudante)

,
(Ex. Maternal 1A, 2º ano B, 6º ano)

solicito ao Colégio Ativo que continue a ofertar o serviço educacional por meio de atividades remotas, em
função de o(a) estudante fazer parte do grupo de risco e/ou pelos motivos descritos abaixo:

.
Declaro que estou ciente que:
● As atividades remotas serão gravadas e publicadas na plataforma Meu Bernoulli;
●

Continuará a entrega de kits com atividades e planejamento semanal;

●

Será disponibilizado um número para esclarecimento de dúvidas e essas não serão dirimidas
necessariamente pelo o professor regente, na possibilidade de ele se encontar em sala de
aula;

●

Nas turmas do 4º ao 9º serão colocados equipamentos para que as aulas sejam veiculadas
em tempo real;

●

Com as atividades remotas, constarão avaliações para gerar as notas do boletim do
estudante. No entanto, em algum momento, avaliações escritas serão realizadas
presencialmente na escola, a fim de validar as notas obtidas;

●

Ao decidir em não utilizar mais essa opção de atividades remotas em casa, isto é, levar o
estudante para as aulas presenciais, me comprometo a comunicar a coordenação com
antecedência de, pelo menos, 03 dias úteis, bem como a fazer a declaração de saúde;

●

Essa decisão é provisória, enquanto garantida pela legislação vigente.

,

de

de

.

Assinatura

Telefone do responsável para contato:
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