
Medidas contra a 

COVID-19



Apresentação

O Grupo Pio Décimo, com sua tradição e atuação no campo da Educação, tem 

colaborado intensamente com a atual situação da sociedade sergipana no 

enfrentamento à COVID-19, bem como os desafios surgidos das necessidades de 

isolamento social.

A presente proposta é aberta para permanentes alterações e melhorias, em 

consonância com as orientações das autoridades públicas sergipanas, conforme 

DECRETO N.º 40.615 e Resolução N.º 03/2020 de 15 de outubro de 2020, além do 

diálogo com a comunidade acadêmica/escolar, avaliando cada protocolo adotado na 

respectiva fase para que se tenha segurança no desenvolvimento da sequência.  

Neste momento, o Grupo Pio Décimo, através do seu Comitê de Biossegurança 

e a partir do estudo de experiências já adotadas em outras regiões do mundo que 

enfrentaram a COVID-19, bem como dentro dos planejamentos em andamento por 

diversas Instituições no Brasil, elaborou um Plano de Biossegurança próprio, no qual 

são apontados devidamente os protocolos de segurança sanitária a serem adotados 

e os mecanismos pedagógicos a serem continuados e ampliados.

Porém, graças à gestão efetuada pelos órgãos públicos e à adoção de amplas 

ações de cuidado por parte da maioria da sociedade, é notório que encontramos 

elementos que permitem às Instituições de Ensino discutirem e apresentarem o 

retorno gradual às suas atividades acadêmicas e pedagógicas presenciais. 

Ao procurar o retorno às suas atividades, o Grupo Pio Décimo busca fortalecer 

os debates e a atenção para os cuidados com a saúde da sociedade sergipana, mas 

também permitir que retornemos com atenção e cuidado à normalidade e ao 

crescimento profissional e intelectual de nossos estudantes, professores e 

funcionários.



Ainda vivendo os efeitos da pandemia de COVID-19 que afetaram e continuam 

afetando todo o mundo, no dia 25 de janeiro, segunda-feira, terá início o ano letivo de 

2021 com o retorno presencial à escola, seguindo as medidas recomendadas pelos 

órgãos competentes, bem como o decreto do Governo de Sergipe, de 3 de dezembro 

de 2020, no qual se baseia a autorização da Prefeitura de Aracaju para a realização 

das atividades na própria escola. Para que isso seja possível com toda a segurança 

que o momento exige, adotaremos todas as orientações de prevenção 

disponibilizadas pelos órgãos responsáveis.

Do mesmo modo, para aqueles que estiverem impossibilitados de retornar 

presencialmente ou ainda não se sintam seguros para tal, e também para os grupos 

de alunos que, neste momento, participarão do rodízio orientado pelo decreto 

supracitado sobre a divisão das turmas, manteremos a transmissão dos conteúdos 

através da Plataforma Teams. 

Toda a estrutura da escola está pronta para garantir um espaço físico ainda 

mais seguro para alunos, professores e funcionários, e também para que tenhamos 

um ambiente de aprendizagem fértil ao conhecimento, marca das instituições do 

Grupo Pio Décimo há décadas.      

Atividades Escolares em 2021



De acordo com o nosso protocolo e no cumprimento das normas de 

distanciamento, as turmas serão divididas em 03(três) grupos: 

Rodízio: presencial x remoto

Nosso retorno se dará por meio de rodízio semanal, com atividades regulares 

presenciais para os alunos que fizerem essa opção. Para os alunos que optarem por 

não participar das atividades presenciais, as atividades não presenciais continuarão 

acontecendo da mesma forma, sem prejuízos ao seu desenvolvimento no processo 

de ensino-aprendizagem.

Ÿ Os alunos que estiverem de forma não presencial assistirão às aulas do grupo 

presencial simultaneamente;

Ÿ As atividades não presenciais acontecerão pela plataforma TEAMS com acesso 

através do e-mail institucional do aluno;

Observações:

Ÿ O e-mail institucional e as listas dos alunos que estão na forma presencial ou não 

presencial seguem as instruções dadas pela coordenação de cada nível.



Entrada e saída dos(as) alunos(as):

Seguindo nosso protocolo de segurança para o retorno das atividades 

presenciais, com foco na prevenção e controle dos nossos alunos, a entrada e a 

saída serão exclusivamente pelas portarias correspondentes ao seu nível de ensino, 

conforme orientações abaixo: 

Ÿ O horário de saída do aluno ao final das aulas deverá ser respeitado, devendo o 

mesmo deixar sua sala de aula e, imediatamente, dirigir-se à sua residência.

Observações:

Ÿ Evitando aglomerações, o aluno será direcionado à sua sala de aula 

imediatamente após a sua chegada;

Ÿ Como medida de segurança com foco na redução da circulação de pessoas, não 

será permitido o acesso de pais nas dependências da escola;

Ÿ Os alunos deverão observar os indicadores de distanciamento fixados no piso;

Ÿ Os alunos só poderão circular nas áreas comuns da escola nos horários 

programados;

Ÿ A temperatura corporal de cada aluno será aferida na portaria diariamente;

Ÿ Haverá desinfecção dos calçados e das mochilas;



Ÿ O aluno só poderá sair para as instalações sanitárias ou bebedouros com a 

permissão do professor;

Ÿ Sempre que deixar a sala de aula, o aluno deverá fazer a higienização das mãos 

com água e sabão ou com álcool em gel a 70%.

Principais medidas de segurança:

Abaixo, listamos algumas das principais medidas de prevenção que, aliadas a 

outras mais específicas, serão adotadas pela escola com foco na efetivação de um 

ambiente ainda mais seguro e tranquilo:

Ÿ Os espaços destinados ao intervalo estão devidamente demarcados e devem ser 

rigorosamente respeitados;

A partir das orientações contidas nos protocolos de segurança dos órgãos 

competentes, caso seja identificado em algum(a) aluno(a) qualquer sintoma gripal 

que possa representar indicativo do quadro da COVID-19, como temperatura acima 

da média indicada ou estado febril, este(a) aluno(a) será isolado(a) dos demais em 

uma sala preparada exclusivamente para este fim e os pais/responsáveis serão 

informados imediatamente para conduzir o(a) aluno(a) até sua casa e os mesmos 

tomem as devidas providências. 

Ÿ Não será permitida a troca de lugar das carteiras, já que estas serão previamente 

mapeadas;

Procedimento para alunos(as) com sintomas gripais:

Ÿ O aluno deverá trazer a sua garrafa de água com tampa, que poderá ser 

reabastecida nos bebedouros, os quais só serão usados com esse fim;

Ÿ O aluno deverá trazer o seu lanche de casa; por enquanto, a cantina não 

funcionará;

Ÿ Em sala de aula, o aluno deverá deixar sua mochila no local indicado;

Ÿ Os alunos devem manter o distanciamento de 1,5m dos demais colegas e 

profissionais, dentro ou fora da sala de aula, e em qualquer outro espaço do 

Colégio;

Ÿ O uso da máscara é obrigatório e contínuo em todos os ambientes do Colégio. É 

importante que seja trazida mais de uma máscara para troca;



Ÿ Coordenação do Ensino Fundamental Anos Finais (Profa. Crislaine)

     Tel. 99689-7934

Ÿ Secretaria

    Tel. (79) 3225-7075

Ÿ Coordenação do Ensino Fundamental Anos Iniciais (Profa. Lucimária)

Ÿ  Coordenação do Ensino Médio (Profa. Débora)

     Tel. 99923-5679

     Tel. 99962-5842

Sabemos que o momento é desafiador, mas não temos dúvidas de que, juntos, 

conseguiremos superar todas as dificuldades e continuaremos seguindo no caminho 

do conhecimento. Justamente por isso, permanecemos à disposição para qualquer 

dúvida através de nossa equipe pelos contatos abaixo:

Ÿ Coordenação do Ensino Infantil (Profa. Lucimária) 

Contatos:

     Tel. 99962-5842
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