
O que praticamos  
até o momento?



Para nós, do Colégio Vem Ser, proporcionar educação de qualidade em 
época de pandemia tem sido desafiador, contudo, reflexivo e instigador!  

Promovemos ensino digital com a qualidade de educação presencial:

Produção de  
conteúdos digitais  

exclusivos,  
educativos e  

agregadores por  
nossa equipe, por 
meio do YouTube

Aulas síncronas
(ao vivo) e diárias com  
os seus professores

Plantão de dúvidas 
com  os docentes

Programas de estudos  
semanais

Sistema de Ensino Poliedro
- AVA (Ambiente Virtual de
Aprendizado)

- HOME SCHOOL

- PORTAL EDROS (Ciclos 
Avaliativos Fundamental II 
e Ensino Médio)



Para apoiar os
estudante e suas

famílias, o Colégio
Vem Ser optou por

atender a comunidade
escolar por meio de
um canal direto de
comunicação com o

setor financeiro.

Nossos estudantes e familiares
contam também com o apoio e  

acompanhamento de nossa  
equipe gestora e pedagógica

Acreditamos na relação
de Confiança e Parceria
entre Colégio e Família!

Acolhimento psicológico.
Nossa psicóloga escolar

atende as famílias em horários
pré-agendados para auxiliar

nesse momento singular.



Guia de retorno
às aulas presenciais



Estamos com saudades de você

Em breve, sob orientação da empresa parceira do Colégio “Médica Ocupacional” 
(UsualMed), retornaremos ao ensino presencial de maneira gradual, seguindo 

os decretos de órgãos competentes. Para isso, preparamos um

GUIA DE BOAS PRÁTICAS E DE PREVENÇÃO

No entanto, prezamos pela confiança e nos sensibilizamos com nossos
estudantes e seus familiares! Por isso, acreditamos que retornar ou não 

às aulas  presenciais em meio a pandemia deve ser uma ESCOLHA DA FAMÍLIA!
Logo, proporcionaremos as seguintes opções para nossos estudantes: 



Aulas presenciais

Ensino Híbrido;
Retorno gradual às aulas presenciais e
intercalado com aulas digitais;
Turmas reduzidas;
Recreios e Lanches escalonados;
Orientação de profissionais da área de
saúde e da OMS;
Mais informações no Guia de prevenção.



Aulas digitais

Aulas digitais diárias e síncronas (ao
vivo) com os professores;
Programas de estudos semanais;
Acompanhamento dos docentes e de
nossa Equipe Pedagógica;
Atividades por meio da plataforma 
ZOOM e AVA Poliedro.



Guia de
Boas Práticas

e de Prevenção



Planejamento,
organização e
segurança

Apoio e orientação da UsualMed, empresa de 
Medicina Ocupacional parceira do Colégio;

Reuniões semanais entre os diversos setores do
Colégio para ações de prevenção e
treinamento para retorno dos estudantes.

Recomendações da OMS (Organização Mundial
da Saúde) e UNICEF e determinações de Órgãos
competentes;
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Entrada e
saída

Horários escalonados de entrada e
saída;
Aferição da temperatura de todos os
estudantes e colaboradores;
Desinfecção das mãos com álcool 70%;
Assepsia dos calçados, roupas e mochila.



Cuidados com os ambientes

Higienização constante
das salas de aulas,

cuidado redobrado no
início e nas trocas de

turnos, sendo
assepsiadas carteiras,

cadeiras, portas,
maçanetas e

interruptores.

Limpeza dos ambientes através da pulverização de
saneantes, como salas de aulas, refeitórios, pátios, corredores
e sala de leitura. No ambiente externo, higienização frequente
dos bancos, corrimãos e áreas comunitárias.

Desinfecção periódica dos banheiros, principalmente
após os horários de intervalo; papel toalha disponível
em todos os toaletes.



Cuidados em sala de aula
Assentos espaçados: distância mínima de 1,5 metro
entre os estudantes. Carteiras demarcadas e de
uso exclusivo.

Ambientes arejados e álcool em gel
(70%) disponíveis em diversos locais.

Turmas
reduzidas



Intervalos
Intervalos escalonados e organização dos
estudantes em espaços variados;

Lanches em sala de aula, e/ou refeitório
com distânciamento de 1,5m;

Horário escalonado para vendas na cantina
e demarcação dos espaços comunitários.
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Nossa equipe estará à disposição para
auxiliar e orientar os estudantes!
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Lanche e Recreio
Lanche em sala de aula e recreio em horários 
escalonados;

Assentos demarcados. Distância mínima de 1,5 metro
no refeitório;

Supervisão constante de nossa equipe;

Limpeza e desinfecção frequente dos espaços de 
alimentação e recreação.



Abrace essa ideia!
Uso obrigatório de

máscara! Não se
esqueça de trocá-la 

com frequência!

Não compartilhe objetos
de uso pessoal. Traga
sua própria garrafinha
de água e álcool gel.

Mantenha distância
segura (1,5 metro)

durante a 
permanência
no Colégio.

Evite tocar os olhos, nariz
e boca! Lave suas mãos
com frequência e utilize

álcool gel 70%.

Mantenha as portas e
janelas abertas! Espaços
arejados são de extrema

importância!

Mantenha o foco nos
estudos! Cuide de sua

saúde física e emocional!
Conte com nosso 

apoio!



Querido(a) aluno(a)
Momento de readaptação

Peça ajuda! Quando as
coisas ficarem difíceis,
não hesite em falar.
Dialogue com seus pais,
procure seu professor
ou converse com seus
colegas!

Estaremos sempre à
disposição para ouvi-los
e ajudá-los!



ESTUDANTES E FAMÍLIAS, 
CONTAMOS COM SUA 
CONFIANÇA E COM O 

SEU APOIO! 
ESTAMOS JUNTOS NESSA!

Para acessar o manual completo, solicite o 
guia na secretaria.


