Protocolo para retorno presencial das atividades extracurriculares
- Língua Espanhola, Schülercenter, Kindercenter, Robótica, Voluntariado, MUN
(Model United Nations) e Reforço em Língua Alemã -

O presente documento tem por finalidade apresentar o protocolo de retorno às
aulas presenciais das atividades extracurriculares da Educação Básica, para crianças
a partir de 5 anos completos do Colégio Imperatriz Dona Leopoldina, em consonância
com a Resolução nº 3.943/2020, emitida pela Secretaria da Educação e do Esporte
do estado do Paraná, e com as medidas determinadas na Resolução nº 1.231/2020,
emitida pela Secretaria da Saúde do estado do Paraná.
As aulas no Estado do Paraná foram suspensas por tempo indeterminado a
partir do dia 20 de março de 2020, em decorrência do Decreto nº. 4230, assinado em
16 de março de 2020, como forma de reduzir o contato entre as pessoas e como
contenção da propagação do novo coronavírus.
O Colégio Imperatriz Dona Leopoldina é uma instituição privada, mantida por
sua instituidora mantenedora Cooperativa Agrária Agroindustrial e oferta desde a
Educação Infantil até o Ensino Médio, assim como o Programa de Aprendizagem em
Qualificação Profissional e o ensino profissionalizante, Curso Técnico em
Agropecuária, além das atividades extracurriculares, desenvolvidas no turno inverso.

Contextualização sobre o Colégio Imperatriz e seu espaço físico
O Colégio Imperatriz Dona Leopoldina (www.colegioimperatriz.net.br) está
localizado à Avenida Michael Moor, 2097, no distrito de Entre Rios, município de
Guarapuava, a 290 km da capital, Curitiba. É uma instituição educativa e comunitária
que tem como instituidora e mantenedora a Cooperativa Agraria Agroindustrial.
A Associação Educacional Imperatriz Dona Leopoldina (AEIDL), com nome
fantasia Colégio Imperatriz Dona Leopoldina (CI), é uma associação civil, cultural e
educacional de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial,
administrativa e financeira, regida por Estatuto Social, pelo Regimento Escolar Interno
(REI) e pela legislação em vigor, que tem por fim promover ações de caráter

assistencial e filantrópico e processos educacionais diferenciados pela Língua Alemã
e pelos valores da mantenedora, abrangendo todos os níveis da Educação Básica e
da Educação Profissionalizante, por intermédio de cursos livres de extensão, em
qualquer área de conhecimento, desenvolvendo seu projeto de acordo com a essência
sociocultural da comunidade em que está inserido.
O CI está situado em um ambiente privilegiado, pela ampla estrutura física e o
contato com a natureza, tendo em vista que se encontra rodeado por uma extensa
área verde. Tudo isso possibilita aos nossos educandos conviver em harmonia com a
natureza e desfrutar de um ambiente para os estudos, que propicia e facilita o
distanciamento social, atualmente necessário e benéfico para a manutenção da saúde
física.
Nas figuras 1 e 2 tem-se a planta baixa do pavimento da educação básica e do
ensino profissionalizante. Pode-se evidenciar através da cor verde que os espaços
externos entre os blocos de salas de aulas são generosos, assim como os ambientes
escolares, uma vez que as turmas possuem números médios de estudantes, sendo
entre 10 e 20 alunos por turma, o que facilita a organização do ambiente para o
distanciamento.
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Figura 1. Planta baixa do1º piso do Colégio Imperatriz Dona Leopoldina. A marcação
em verde refere-se às áreas externas existentes entre cada pavimento.
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Figura 2. Planta baixa do 2º piso do Colégio Imperatriz Dona Leopoldina.

Organização e oferta
O CI oferta a Educação Básica e a Educação Profissional conforme descritas a
seguir:

Etapa

Faixa Etária

Carga Horária
Semanal

Educação Infantil

2 a 5 anos

25h

Ensino

6 a 10 anos

25h

Fundamental:

Anos Iniciais
Ensino Fundamental:

5º ano - 27h
11 a 14 anos

33h

15 a 17 anos

37h

Educação Profissional

Concomitante e

10h (presenciais)

(Técnico em Agropecuária)

Subsequente ao

Anos Finais
Ensino Médio

EM

Educação Profissional

Subsequente ao

(Técnico em Cervejaria) a partir de

40h

EM

2021

O funcionamento das atividades do CI acontece de segunda a sábado, das
7h30min às 17h10min de segunda a sexta-feira, e das 7h30min às 17h30min aos
sábados.
As atividades regulares de ensino da instituição concentram-se no período
matutino, com extensão da carga horária no período vespertino para turmas do Ensino
Fundamental Anos Finais e do Ensino Médio.
As atividades extracurriculares desenvolvidas na instituição são: Língua
Espanhola, Schülercenter, Kindercenter, Robótica, Voluntariado, MUN (Model United
Nations), Treinamento Desportivo, Basquete, Futebol, Judô e Handebol.
Para o retorno presencial, a partir do dia 03 de novembro, serão organizadas
as seguintes atividades extracurriculares: Língua Espanhola, Schülercenter,
Kindercenter (apenas para crianças com 5 anos completos), Robótica, Voluntariado,
MUN (Model United Nations) e Reforço em Língua Alemã. Todas serão desenvolvidas
no turno inverso ao das aulas curriculares, conforme anexo III.

Recursos Humanos
O CI conta com 67 professores devidamente qualificados e 14 colaboradores
que trabalham nos setores administrativo e de manutenção.
O quadro de pessoal do CI compõe-se de acordo com o seguinte quadro
informativo:

Segmento

Nr. de
Colaboradores

Administrativo

12

Equipe Pedagógica

9

Nutricionista

1

Educação Infantil

13

Língua Alemã

4

Ensino Fundamental Anos Iniciais

10

Ensino Fundamental Anos Finais

7

Ensino Médio

8

Ensino Profissionalizante (Curso Técnico em
Agropecuária)

4

Ensino Profissionalizante (Curso Técnico Cervejeiro)

12

Curso de Aprendizagem

2

Total (março 2020)

80

I.

Orientações pedagógicas sobre o retorno presencial
Com o retorno às aulas presenciais, caberá a cada família decidir pela adesão

e participação dos filhos nas aulas extracurriculares presenciais. O ensino híbrido será
estendido também para as atividades extracurriculares, assim como no Ensino
Regular, podendo o aluno estar presente no Colégio ou participar virtualmente, de
casa. As aulas serão transmitidas em tempo real, seguindo o horário estabelecido.
As famílias/alunos participarão de treinamento dos itens descritos neste
protocolo, antes do retorno às atividades presenciais, conforme cronograma de datas,
no anexo II.
Os treinamentos serão realizados em reuniões on-line, conduzidos pela direção
educacional e coordenação pedagógica geral, a partir da explicação e explanação de
cada etapa do protocolo apresentado, bem como das responsabilidades de cada
família e estudante.
Após o treinamento, cada família decidirá pelo retorno, com o preenchimento
do termo de compromisso contido no Anexo I deste protocolo.
Somente será permitido o ingresso do aluno no ambiente escolar após a
entrega do termo de compromisso devidamente preenchido.
Haverá um período de avaliação do retorno presencial, a cada quinze dias.
Caso o aluno não deseje retornar no 1º período, deverá aguardar um período de 15
dias após retorno do 1º grupo para aderir à proposta. Desta forma, a cada 15 dias
poderá haver ingresso de novos alunos que optarem por participar das aulas
presenciais, conforme anexo II.

II.

Estrutura física

Desde a suspensão das aulas, em março de 2020, O Colégio Imperatriz vem
se estruturando física e pedagogicamente para o retorno. Foi instituída uma comissão
para organização e planejamento de todas as ações relacionadas à pandemia Covid19: equipe de coordenação pedagógica, supervisão administrativa e direção escolar
educacional.
Para o retorno presencial das atividades extracurriculares, foi elaborado um
plano de ação para implementação de todas as normas de saúde exigidas pelos
órgãos competentes.
As salas de aula foram equipadas com câmera, internet, microfone e
computador que possibilitam a transmissão das aulas em tempo real, contemplando
alunos presentes em sala e alunos presentes virtualmente.
Durante todo este período, o CI primou pela oferta de educação de qualidade
e a possibilidade da oferta de aulas síncrona, aproximou alunos e professores, escola
e família e não permitiu, que mesmo diante de uma situação tão atípica, o
conhecimento fosse deixado para segundo plano. O uso de laptop ou celulares passou
a ser rotina na vida de educandos e educadores. E mesmo no retorno presencial,
sabemos que este instrumento de aprendizagem continuará fazendo parte do material
escolar de nossos alunos. Desta forma, a Instituição providenciou a instalação de mais
tomadas nas salas de aula, para que laptops possam ser utilizados por todos os
estudantes.
As demais orientações quanto a higienização dos ambientes, disponibilização
de álcool gel, uso de sinalizadores para o distanciamento em sala e demais normativas
também foram seguidas.

III.

Estrutura humana
Durante este período de pandemia professores, gestores e colaboradores,

durante as formações continuadas virtuais, receberam treinamento para trabalhar no
formato on-line e presencial, atendendo a todos os estudantes de forma igualitária,
sem prejuízos ao processo de aprendizagem, visto que o ensino híbrido chegou para
ficar na nossa educação do “novo normal”.

IV.

Distanciamento físico

O Colégio Imperatriz é privilegiado pela sua ampla estrutura e espaço físico.
Salas amplas e com excelente ventilação são características desse espaço escolar,
bem como corredores amplos e diversas portas laterais, que permitem uma favorável
circulação de ar.
Cada espaço escolar está identificado com o número de pessoas que
comporta. Respeitando o distanciamento físico previsto na Resolução 1.231/2020,
emitida pela Secretaria da Saúde do estado do Paraná, a instituição promoverá o
distanciamento de no mínimo 1,5m (um metro e 50 centímetros) entre os alunos. Para
isso, todas as salas foram marcadas, respeitando esse distanciamento, conforme
Figura 3. Não será permitida aos alunos a movimentação das carteiras durante as
aulas, impedindo a violação do distanciamento.

Figura 3. Imagem da sala de aula identificada com a sua capacidade máxima,
respeitando o distanciamento de 1,5m entre cada aluno.

V.

Ingresso e permanência no ambiente escolar
A instituição adere ao retorno às aulas extracurriculares presenciais, seguindo

as seguintes observações:
A) na entrada, um colaborador da instituição devidamente treinado para aferir
a temperatura com termômetro digital, tapete com água sanitária para limpeza dos
calçados e álcool em gel.

B) verificação da temperatura de todos os alunos e professores no momento
da chegada, não permitindo o acesso de pessoas aferidas acima de 37°C, orientando
a contatar o Call Center Municipal pelo telefone 08006420019;
C) disponibilização de álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cento) na
entrada e áreas comuns;
D) disponibilização de álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cento) nas salas
de aula;
E) uso obrigatório de máscaras por parte dos alunos, professores e/ou
instrutores durante todo o período da aula;
F) a entrada de pais/responsáveis não será permitida, para evitar a
aglomeração de pessoas. Em caso de necessidade de conversas ou agendamentos,
os pais/responsáveis deverão dirigir-se à secretaria, no prédio principal, ou ainda
entrar em contato por telefone ou e-mail. Reuniões por videochamada também serão
realizadas.
G) janelas e portas abertas, a fim de melhor ventilar os espaços.
H) entrada limitada de pessoas pertencentes ao grupo de risco.
I) proibição do compartilhamento de qualquer objeto (canetas, lápis, borracha,
livros, cadernos, dentre outros).
J) cartazes com avisos sobre os cuidados que devem ser seguidos deverão
estar em todos os ambientes utilizados.
K) disponibilidade do ônibus escolar para as famílias que não puderem trazer
seus filhos com veículo próprio, não ultrapassando 50% da capacidade. Será
realizada aferição da temperatura antes da entrada no transporte, exigido uso de
máscara e garantindo a ventilação necessária.

VI.

Espaço de isolamento para colaboradores e estudantes
Professores, colaboradores e pais serão treinados para que a qualquer sinal de

possível sintoma da Covid-19, o indivíduo seja dirigido a um espaço de isolamento,
Sala de Atendimento I, localizado próximo à secretaria. Nesse espaço, será aferida a
temperatura e no caso de sintomas estáveis, a pessoa permanecerá em isolamento
até ser buscado pelos responsáveis. No caso dos estudantes, a instituição entrará em
contato imediatamente com os responsáveis, via telefonema, que deverão

comprometer-se a buscar a criança o mais rapidamente possível. Colaboradores e
funcionários deverão dirigir-se para suas residências.
Os estudantes ou colaboradores que apresentarem sintomas ou que tiverem
algum familiar que tenha testado positivo para Covid-19 deverão permanecer em suas
residências, realizando as atividades de forma on-line.

VII.

Ambientes de uso comum

Os banheiros serão definidos para uso por nível de ensino e serão
constantemente higienizados. Um colaborador será designado somente para a
limpeza de banheiros durante todo o turno de atividade extracurricular.
Cada atividade extracurricular vai utilizar sempre a mesma sala, a fim de evitar
a utilização dos mesmos espaços por diferentes estudantes.

VIII.

Atendimento aos pais/responsáveis

Pais, responsáveis e familiares não poderão acessar o espaço escolar, salvo
em extrema necessidade. Caso seja necessário, o acesso deverá ocorrer pela
secretaria, no prédio principal, onde será realizada a aferição da temperatura e
higienização de calçados e mãos, além da obrigatoriedade do uso de máscara.
Conversas

com

professores

e

coordenação

pedagógica

deverão

ocorrer

preferencialmente via telefone ou videochamada.

IX.

Intervalos e lanche
Cada turma terá um espaço designado para o intervalo, quando esse for

necessário, de acordo com a duração de cada atividade extracurricular.

X.

Casos de contaminação
Conforme determinações legais, a instituição deve informar casos de contágio

da Covid-19 em espaço escolar, para que seja realizado o monitoramento destas
situações.

Caso ocorra contaminação de estudantes, professores ou colaboradores, a
instituição deverá ser interditada por 14 dias, retornando para o modelo de aulas 100%
on-line durante este período.
Todavia, a direção educacional, bem como sua Mantenedora, tem decisão
suprema ao avaliar cada situação, optando pelo fechamento total ou não de todo o
espaço escolar, primando sempre pela saúde e bem estar de todos os indivíduos que
atuam nesse espaço.
O Colégio Imperatriz encontra-se num espaço privilegiado e bastante próximo
ao Hospital Semmelweis, também mantido e coligado pela mesma mantenedora, a
Cooperativa Agrária Agroindustrial. O Hospital Semmelweis prestará toda a
assistência necessária ao Colégio Imperatriz em casos de urgência e emergência,
bem como já está equipado desde o início da pandemia, prestando total auxílio a toda
comunidade de Entre Rios.
XI.

Reavaliação para o retorno presencial dos estudantes
A partir da data prevista e autorizada pelos órgãos legais para retorno, o

Colégio Imperatriz instituirá pesquisas de retorno a cada duas semanas. Ou seja,
estudantes que optaram por não participar das aulas presenciais, poderão alterar sua
resposta somente após o envio de nova pesquisa pela escola e consequente
reorganização. A pesquisa será enviada por aplicativo com o respectivo link de
acesso. As famílias terão prazo de 24 horas para respondê-la. Na sequência, os
ambientes necessários serão reorganizados para receber os estudantes.
É muito importante o comprometimento da comunidade escolar com o retorno
de cada pesquisa, pois a partir destas serão reorganizados os espaços, seguindo o
distanciamento obrigatório e segurança necessária para cada indivíduo que frequentar
a instituição. Nenhum aluno poderá frequentar o espaço escolar sem ter entregue o
termo de compromisso devidamente assinado.
XII.

Pesquisa de Retorno

No dia 21 de outubro o Colégio Imperatriz enviou comunicado e uma pesquisa
preliminar para os alunos matriculados nas atividades extracurriculares liberadas para
retorno, a fim de entender o desejo das famílias em relação ao retorno presencial,
visto que todos os documentos colocam que essa é uma decisão familiar. A pesquisa

foi enviada via aplicativo utilizado para comunicação entre família e escola (IsCool
e/ou eduConnect), em um formulário eletrônico do Google Forms.
Após o presente protocolo apresentado, as famílias precisarão entregar o termo
de compromisso com o protocolo de segurança do Covid-19 assinado.
A entrega do termo assinado para o grupo que inicia a partir de 03/11 deve
acontecer até o dia 30 de outubro, via aplicativo IsCool/edConnect.

Considerações finais
Fica determinada a observância das normas e recomendações constantes
desse protocolo para o retorno gradual das atividades educacionais e em caso de
agravamento da situação, indicados por Decretos Governamentais e/ou pela
Secretaria de Estado de Saúde, as aulas presenciais poderão ser suspensas
novamente, retornando-se ao modelo remoto - on-line.
Protocolo “Volta às Aulas Extracurriculares”
O protocolo para retorno das aulas presenciais foi elaborado pela comissão
responsável,

composta

pela

coordenação

pedagógica

geral,

supervisão

administrativa e direção educacional do Colégio Imperatriz Dona Leopoldina, sendo
aprovado pela sua mantenedora, a Cooperativa Agrária Agroindustrial, e tendo sido
elaborado a partir das contribuições instituídas pela Resolução nº 3.943/2020 da
Secretaria da Educação e do Esporte do estado do Paraná e com as medidas
determinadas na Resolução nº 1.231/2020, emitida pela Secretaria da Saúde do
estado do Paraná.

Anexo I
TERMO DE COMPROMISSO COM AS MEDIDAS DE SEGURANÇA DA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Eu,

______________________________________________________,

portador do CPF número__________________________________, responsável pelo
estudante ______________________________________, matriculado no ____ ano,
turma ______, da Instituição de Ensino Colégio Imperatriz Dona Leopoldina,
DECLARO que:
- Estou ciente sobre as medidas de segurança necessárias durante a pandemia
de Covid-19.
- O estudante matriculado nesta instituição de ensino não apresentou, nos
últimos 14 (quatorze) dias, nenhum dos sintomas de contaminação, tais como febre,
tosse ou que teve o diagnóstico de infecção pelo Covid-19.
- Entrarei em contato com a instituição de ensino, caso o estudante apresente
quaisquer dos sintomas causados pela infecção do Covid-19.
- O estudante está ciente de que necessita usar constantemente a máscara de
tecido, assim como realizar a correta higienização das mãos, por meio de lavagens
com água e sabão e por uso do álcool em gel, bem como respeitar todas as medidas
de segurança para o retorno das atividades extracurriculares, conforme orientação da
instituição de ensino.

Data:____/____/____

_________________________
Assinatura do Responsável

____________________
Assinatura do Estudante

Anexo II

Cronograma de datas para retorno presencial das atividades extracurriculares
Datas

Ação

26/10

Aprovação do protocolo

29/10

Treinamento dos professores

29/10
03/11

Treinamento para pais e estudantes por reunião on-line
Início do retorno presencial dos estudantes de acordo com o horário
de cada atividade

Anexo III
Horário das atividades extraclasse – retorno presencial a partir de 03/11

