1

DESCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO:
Razão Social: AGG Ensino de Idiomas Ltda – ME.

CNPJ: 19.557.399/0001-34

Nome Fantasia: The Way Language & Culture.
Ramo de atuação: Escola de Idiomas – cursos extracurriculares.
Estrutura física da escola: 246,37m²

1. PROPOSTA DE ATENDIMENTO

A solicitação da Escola The Way Language and Culture para retorno das atividades
presenciais, pautado no Decreto Municipal nº 25 de 11 de fevereiro de 2021, que dispõe
sobre as medidas para o retorno das aulas/atividades nas instituições educacionais municipais e
privada no Município de Campo Largo-Pr.

Dessa forma, apresentamos o Protocolo de Retorno da nossa escola com todas as
ações necessárias para uma volta segura, gradativa, que ofereça proteção e bem-estar aos
alunos, colaboradores e familiares.
PLANEJAMENTO
1.1 Representantes da equipe de trabalho:
Coordenação Administrativa: Priscila de Almeida
Coordenação Pedagógica: Ademir Grein Gualberto

1.2 Equipe de trabalho para retorno das aulas presenciais que ocorrerão de segunda a
sábado:

Setor

Rotina

Secretaria/ Recepção

Diariamente

Limpeza

Diariamente

Professores

Diariamente

Coordenação Administrativa

Diariamente

Coordenação Pedagógica

Diariamente

1.3 Organização da entrada.
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• A aferição de temperatura corporal acontecerá na entrada, bem como a orientação sobre a
obrigatoriedade do uso de máscara.
• As salas serão utilizadas com espaçamento entre as carteiras, proporcionando mais
segurança para os alunos e professores.
• Aplicação do álcool em gel na entrada, permanência e saída da escola.

1.4 Organização dos ambientes para atividades presenciais:
Ambiente

Organização
Foi adaptada para atender as normas estabelecidas de distanciamento
1m. Será mantido apenas 01 profissional por período e os atendimentos
serão na grande maioria mantidos via e-mail e/ou telefone.

Recepção

Colocado cartazes na entrada com as normas estabelecidas para prevenção
ao COVID-19.
Disponibilizado álcool em gel.
Intensificado a limpeza da bancada de trabalho.
Foi adaptada para atender as normas estabelecidas de distanciamento
1m. Será mantido apenas 01 profissional por período e os atendimentos

Coordenação

serão na grande maioria mantidos via e-mail e/ou telefone.
Disponibilizado álcool em gel.
Intensificado a limpeza da bancada de trabalho.
Permitida a entrada apenas de alunos e seus respectivos responsáveis.
Foi adaptada para atender as normas estabelecidas de distanciamento
1m.
Afixado cartaz explicativo contendo as normas estabelecidas para prevenção

Sala de espera ao COVID-19.
Disponibilizado álcool em gel.
Os alunos e/ou responsáveis devem permanecer nas dependências da escola
apenas durante o período de aula.
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Foram adaptadas para atender as normas estabelecidas de distanciamento
1m.
Salas de aula

Afixado cartaz explicativo contendo as normas estabelecidas para prevenção
ao COVID-19.
Disponibilizado álcool em gel.
Intensificado a limpeza da sala (será realizada antes e após o término da aula).

Todos os materiais didáticos e chamadas foram modificados para o formato
digital.
As atividades respeitarão os protocolos de segurança e distanciamento.
Sala dos

Não serão utilizados materiais coletivos, priorizando materiais de uso

professores

individual e atividades que não promovam o contato físico.
Cada professor terá acesso a uma bancada e um computador, localizado na
própria sala de aula, os quais deverão ser higienizados ao término de cada
aula.
Não será permitido o uso da copa pelos alunos, somente será liberado

Copa

o bebedouro para encher a garrafa de água (a qual deve ser trazida
pelo aluno e/ou colaborador).
Para uso do bebedouro será necessário que o aluno e colaborador tenha sua

Bebedouro

própria garrafa ou copo. O local de acesso será liberado apenas para um aluno de
cada vez, evitando assim aglomeração no local.
Os banheiros possuem cartaz explicativo para a correta lavagem das
mãos e estão divididos da seguinte forma: 01 feminino, 01 masculino,

Banheiros

01 para colaboradores.
Intensificado a limpeza dos banheiros.

1.5 Aferição da temperatura corporal:
A triagem de temperatura será realizada para todos os alunos, colaboradores, pais,
visitantes e prestadores de serviços, na entrada da escola por meio de termômetro
infravermelho.
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• Pessoas com temperatura acima de 37.1°C e/ou que mostrarem sintomas gripais
serão orientadas a procurar a unidade de saúde de referência do Município.
• Não será permitida a permanência de pessoas sintomáticas para COVID-19 nas
dependências da escola. No caso de menores de idade, pais ou responsáveis serão
comunicados para buscar o aluno, que será orientado e conduzido até a sala de isolamento
reservada para esta finalidade (sala 06).
• Em caso de recusa, comunicar imediatamente a coordenação.

2. ORIENTAÇÃO

2.1 Divulgação e sensibilização das famílias, estudantes e profissionais.

A equipe administrativa e pedagógica da The Way vem trabalhando com a
sensibilização dos envolvidos durante todo o período da pandemia. Foram reuniões,
pesquisas de satisfação, conversas, treinamentos remotos e o resultado até aqui foi
muito positivo. Nosso atendimento continuará focado na qualidade e principalmente
na segurança dos nossos alunos e colaboradores.
Todo suporte administrativo e pedagógico continuará no formato online.
Adaptamos nossos processos para que os alunos que estão voltando de forma
presencial compareçam na escola somente nos dias e horários das aulas, cientes que
este retorno será gradativo, cauteloso, onde todos devemos fazer nossa parte. No
retorno as aulas, os professores intensificarão as orientações sobre a prevenção ao
COVID-19, bem como as normas da escola.

2.2 Orientações gerais

a) O ensino presencial será adotado e facultativo a adesão dos alunos nas seguintes
condições: modalidade personal (individual), modalidade “pacote família” alunos
do mesmo grupo familiar, ou ainda para turmas de no máximo 08 alunos que não
estejam no grupo de risco.
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b) Os alunos e/ou responsáveis que aceitarem pelo retorno das aulas de forma
presencial deverão apresentar o termo de ciência e consentimento assinado (em
anexo).

O

termo

deve

ser

preenchido

e

enviado

para

o

e-mail

recepcao@thewayidiomas.com.br ou pelo WhatsApp 3113-5555 no prazo máximo
de até 05 dias antes da data da volta às aulas. Ressaltamos que todo e qualquer
aluno esteja sob suspeita ou confirmação de COVID, ou tenha contato com pessoas
na mesma condição devem permanecer isolados. Avisar a escola de imediato para
as devidas tratativas pedagógicas e administrativas.
c) Aceitar a verificação de temperatura ao chegar, e utilizar o álcool em gel na
entrada, permanência e na saída da escola.
d) Os espaços liberados nas dependências da escola estarão identificados com o
número máximo de pessoas, o qual deverá ser respeitado por todos, alunos,
familiares, colaboradores e visitantes.
e) Observação do distanciamento social adequado (mínimo de 1m).
f)

Respeitar o distanciamento das carteiras em sala de aula e espaço do professor.

g) Manter as salas arejadas, se possível com a janela aberta durante todo o período
de aula.
h) Os horários das aulas serão remanejados para evitar aglomeração de entrada e
saída de alunos e circulação simultânea nas áreas comuns e nos arredores do
estabelecimento. Procure chegar no horário da aula, direcionar-se para a sala, e
evitar ficar circulando pelas dependências da escola após o término.
i) Fica proibido o compartilhamento de qualquer objeto (canetas, lápis, borracha,
livros, caderno, dentre outros). Cada aluno deverá usar o seu material individual.
j) O uso de máscara de proteção é OBRIGATÓRIO PARA TODOS em qualquer
ambiente da escola, durante todo o período de permanência. Fica sob
responsabilidade de cada aluno a troca regular da máscara. Todos deverão trazer
máscaras limpas adicionais, acondicionadas em um saco plástico, para a troca
durante o período de permanência na escola, separando as máscaras limpas das já
utilizadas.
k) Fica proibido o uso da copa entre alunos, o qual deverá trazer seu próprio copo ou
garrafa de água. Caso seja utilizado algum objeto descartável na escola, o mesmo
deve ser descartado em local apropriado imediatamente após o uso.
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2.3 Para colaboradores que estiverem em atendimento presencial é OBRIGATÓRIO:
a) Utilização e conservação dos EPIs, além da importância da sua correta utilização.
b) Saudações possíveis à distância e relacionamento com os alunos, familiares e
terceiros.
c) Respeito as normas estipuladas pela escola.
d) Observação do distanciamento social adequado (mínimo de 1m).
e) Necessidade de cobrir tosse e espirros (ex.: em caso de asma ou rinite) com a dobra
do cotovelo e sem retirar a máscara. Se após tossir ou espirrar a máscara de proteção
estiver úmida, precisa ser imediatamente trocada.
f) Higienização frequente das mãos.
g) Cuidados e uso correto do álcool em gel.
h) A importância de não tocar os olhos, o nariz ou a boca.
i) Como conduzir casos de sintomas durante o período das aulas (ex.: febre, mal-estar,
tosse, entre outros).
j) Não comparecimento à escola em caso de qualquer sintoma (ex.: febre, mal-estar,
tosse, entre outros). Informar de imediato a Coordenação da escola.
k) Atenção à ocupação máxima dos ambientes da escola e áreas compartilhadas.
l) A importância de manter ambientes bem arejados.
m) Higienizar a bancada de trabalho regularmente. Professores a cada término de aula
e Secretaria e Coordenação a cada atendimento.
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2.4 Materiais informativos:

Imagem 1: Quantidade de pessoas por sala - Aplicado nos ambientes internos da escola.

Janeiro/22 – v04

8

Imagem 2: O que fazer e não fazer - Aplicado na recepção da escola.
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Imagem 3: Lavagem das mãos - aplicado nos banheiros
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3 AÇÕES
3.1 Aquisição de suprimentos e equipamentos
A The Way providenciou a compra de todos os produtos saneantes de alto poder de
desinfecção, de acordo com a recomendação da nota técnica 26/2020 da ANVISA, além dos
EPIs recomendados (Equipamentos de Proteção Individual), citando alguns deles:
•

Máscaras descartáveis para eventualidades ou para quem não tiver para troca.

•

Máscaras para os colaboradores.

•

Termômetro infravermelho para as entradas.

•

Álcool em gel, sabonete líquido e papel descartável para secagem das mãos.

•

Dispensers de álcool em gel.

•

Tapete especial sanitizante.

•

Luvas descartáveis para equipe de limpeza.

•

Face Shields.

•

Jaleco impermeável.

•

Adesivos de demarcações de distanciamento.

•

Placas e cartazes orientativos.

3.2 Higienização e limpeza

A nossa prioridade é manter nossos ambientes seguros através da limpeza e
desinfecção intensificada de todos os espaços, superfícies e móveis, além de contatos como
maçanetas, corrimões, torneiras, vasos sanitários, mesas, cadeiras, entre outros.
•

A higienização das dependências da escola será feita com álcool a 70% (setenta por
cento) e/ou solução de hipoclorito.

•

A frequência da higienização foi estabelecida de acordo com o uso dos ambientes,
em períodos determinados e sempre ao final das atividades.

•

A limpeza dos banheiros será intensificada durante o período das aulas. O
procedimento se inicia com limpeza mecânica com água e desinfetante e é finalizado
com a aplicação de álcool líquido 70%.
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•

O descarte do lixo será realizado uma vez ao dia.

•

Teremos vários pontos com dispensers contendo álcool gel 70%. A utilização do
álcool em gel é monitorada por um adulto.

•

Será garantido o fornecimento regular de materiais de higiene durante o dia
(sabonete líquido, papel higiênico, toalhas de mão descartáveis etc.).

4

ANEXOS
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TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONSENTIMENTO LIVRE EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA
DE COVID-19
(Menor de 18 anos)

Eu,____________________________________________________________________,
portador do CPF número: ___________________________________ responsável pelo
estudante________________________________________________,matriculado/a

na

Instituição de Ensino AGG ENSINO DE IDIOMAS LTDA - ME, no curso de
_______________________________, afirmo estar ciente sobre o Protocolo de Retorno das
Atividades Presenciais, necessário para a segurança durante a pandemia de Covid-19, bem
como afirmo ciência do estado de transmissão comunitária do novo Coronavírus. Declaro
estar ciente de que, caso o/a estudante seja contaminado/a com a Covid-19, todos os
membros da família deverão ficar em isolamento. Declaro que o estudante matriculado/a
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. Declaro que entrarei em contato com a unidade de ensino caso o estudante
apresente quaisquer dos sintomas causados pela infecção do Covid-19. Declaro que o
estudante está ciente de que necessita usar constantemente a máscara assim como realizar
a correta higienização das mãos por meio de lavagens com água e sabão e por uso do álcool
em gel.
Data:____/____/_____

____________________________________________________________________
Nome do pai/mãe/responsável do estudante

____________________________________________________________________
Assinatura do pai/mãe/responsável do estudante
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TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONSENTIMENTO LIVRE EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA
DE COVID-19
(Maior de 18 anos)

Eu,____________________________________________________________________,
portador do CPF número: ______________________________________estudante da
Instituição de Ensino AGG ENSINO DE IDIOMAS LTDA - ME, matriculado no curso de
_______________________________, afirmo estar ciente sobre o Protocolo de Retorno das
Atividades Presenciais, necessário para a segurança durante a pandemia de Covid-19, bem
como afirmo ciência do estado de transmissão comunitária do novo Coronavírus. Declaro
estar ciente de que, caso seja contaminado/a com a Covid-19, todos os membros da família
deverão ficar em isolamento. Declaro que não apresentei, nos últimos 14 (quatorze) dias
nenhum dos sintomas de contaminação, tais como febre, tosse ou que tive o diagnóstico de
infecção pelo Covid-19. Declaro que entrarei em contato com a unidade de ensino caso
apresente quaisquer dos sintomas causados pela infecção do Covid-19. Declaro que estou
ciente do uso obrigatório da máscara assim como realizar a correta higienização das mãos
por meio de lavagens com água e sabão e por uso do álcool em gel.

Data:_____/_____/_____

____________________________________________________________________
Nome do/a estudante

____________________________________________________________________
Assinatura do/a estudante
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REFERÊNCIAS

Decreto Municipal nº 25 de 11 de fevereiro de 2021.
Resolução SESA Nº 860 DE 23/09/2021. Protocolo para retorno das aulas presenciais
comissão de subsídios para elaboração de protocolos para retorno às aulas presenciais
portaria municipal nº 1421 de 16/07/2020.
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