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Prezados pais e alunos, 

 
Organizamos o ano letivo de 2022 nas nossas Unidades Escolares com 

retorno presencial, porém sabemos que a pandemia ainda não acabou e 
com o surgimento de novas variantes todo cuidado se faz necessário para 

garantir a saúde de toda a comunidade escolar. 
 

É com muita satisfação e assumindo o compromisso com os rigorosos 
protocolos sanitários que iniciaremos, juntos, esta jornada. Deste modo, 

nós, educadores do Colégio Dominus Vivendi, elaboramos nosso 
"Protocolo de Segurança". Nossa equipe fará combinados e orientará os 

procedimentos de higienização para que todos os alunos entendam e 

respeitem o momento que estamos vivendo, mostrando que podem fazer 
muito para si e para os outros. 

 

Entendemos que, desta forma, nossas ações, investimentos, 

treinamentos, providências e protocolos ratificam nosso esforço em 
oferecer qualidade e segurança a toda Família Dominus Vivendi dentro da 

legalidade. 



PARA SABER 
(FAÇA EM CASA E NA ESCOLA VÁRIAS VEZES) 

Como higienizar as mãos com água e sabonete? 

 

Duração do procedimento: 40 a 60 seg 
 

 
Molhe as mãos com água 

Aplique na palma da mão quantidade suficiente de 
sabonete líquido para cobrir todas as superfícies das mãos 

 

 1 2 

 
 
 

Ensaboe as palmas das mãos friccionando-as entre si. Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão 
esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa 

 3 4  

 
 

 
Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais. Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, 

segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa. 

 5 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esfregue o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, 
utilizando-se de movimento circular e vice-versa. 

 
Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da 

mão esquerda, fazendo movimento circular e vice-versa. 

 
 

7 8  



Enxágue bem as mãos com água Seque as mãos com papel toalha descartável 

 

 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No caso de torneiras com contato manual para 
fechamento, sempre utilize papel toalha. 

 

11 12 

 
Agora suas mãos estão seguras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como higienizar as mãos com álcool gel? 
Duração do procedimento: 20 a 30 seg 

Aplique uma quantidade suficiente de álcool gel em uma mão em forma de concha para cobrir todas as superfícies das mãos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friccione as palmas das mãos entre si. 

 
Friccione a palma direita contra o dorso da 

mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa. 



 
Friccione a palma das mãos 

entre si com os dedos entrelaçados. 

Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão 
oposta, segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friccione o polegar esquerdo, com o auxilio da palma da 
mão direita, utilizando-se de movimento circular e vice-versa. 

 
Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a 

palma da mão esquerda, fazendo um movimento circular e vice-versa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras. 



Como o vírus responsável 
pela COVID-19 e Influenza 
se espalham? 

 

Os estudos mostram que o vírus pode se espalhar por meio do contato 

direto, indireto (através de superfícies ou objetos contaminados) ou próximo 

(na faixa de um metro) com pessoas infectadas através de secreções como 
saliva e secreções respiratórias ou de suas gotículas respiratórias, que são 

expelidas quando uma pessoa tosse, espirra, fala ou canta. As pessoas que 
estão em contato próximo (a menos de 1 metro) com uma pessoa infectada 

podem pegar a COVID-19 quando essas gotículas infecciosas entrarem na sua 

boca, nariz ou olhos. 

Para evitar o contato com essas gotículas, é importante manter-se a pelo 

menos 1 metro de distância das outras pessoas, fazer uso correto de máscára 
cobrindo nariz e boca, lavar as mãos com frequência com água e sabão e/ou 

utilizar álcool gel 70º. 

 

[...] 

Fonte: OPAS e OMS 



SEREMOS INCANSÁVEIS NO 
PROCESSO DE UM AMBIENTE SEGURO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uso obrigatório de máscara para todos: funcionários, alunos e 
responsáveis. (Exceto para alunos menores de 4 anos). 

 Protocolo rígido de limpeza e de higienização nas unidades. 

 Protocolo de distanciamento físico. 

 Recomendamos a todos que garantam a vacinação contra gripe comum.a 
Infuenza, e a vacinação contra Covid 19 para os grupos já liberados, inclusive 
crianças de 5 a 11 anos. 



PREPARANDO NOSSAS 
UNIDADES 

 

 
 Dispensadores de álcool gel em todas as salas de aula, pátio e corredores do colégio. 

 Termômetros de aferimento de temperatura à distância. 

 Oxímetros. 

 Limpeza criteriosa dos espaços físicos e dos materiais, com a 

sanitização escolar. 

 Estocagem de material de limpeza, garantindo assim a higienização das Unidades 

Escolares de forma rotineira. 

 Mapear alunos em grupo de risco e orientá-los a ficar em casa. 

 Desenvolver rotina de treinamento intenso e contínuo sobre esse protocolo de 

saúde, com ênfase à correta utilização de máscaras, higienização de mãos, objetos 

e respeito ao distanciamento social no ambiente escolar. 

 Tapetes do tipo capacho sanitizante em todas as dependências da escola. 

 Placas de sinalização expostas nos principais ambientes da escola para que pais, 

alunos, colaboradores e visitantes cumpram as orientações. 

 Higienização de todos os espaços da escola a cada mudança de turno com itens de 

limpeza comuns e produtos específicos para desinfecção. 

 Todos os espaços da escola estarão os mais arejados possíveis. Portas e janelas 

estarão abertas constantemente. 
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P R O T O C O L O D E 
SEGURANÇA DIÁRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Portão da Escola = pais e alunos devem chegar à escola com 5 minutos 

de antecedência, nunca mais do que isso, com máscara. Os pais devem 
deixar seus filhos na primeira porta de entrada, obedecendo ao 

distanciamento físico dos funcionários que estarão à disposição para 
recepcionar os alunos. O porteiro, preferencialmente, não poderá retirar 

a criança do carro, quem deve fazê-lo é o pai ou responsável que está 
conduzindo o veículo. 

 Recepção = não será permitida a permanência dos pais na recepção ou hall 
da mesma. 

 
 Departamento financeiro e pedagógico (direção e coordenação) = o 

atendimento será on-line, com horário agendado. 

 
 A escola tem demarcações no chão obedecendo ao distanciamento de 1,5 

metro. Os alunos ao chegarem ao colégio deverão ocupar um destes 

posicionamentos até que os respectivos professores/auxiliares os 
conduzam para suas salas. 

 Será estritamente proibido correr pelo colégio. 

 Ida ao banheiro antes das aulas começarem, intervalo ou saída deverá ser 
supervisionada por um auxiliar. 



ESPECIFICAÇÕES 

 
 
 

1 – Retomada das Aulas Curriculares: é 
obrigatório o uso do uniforme escolar, assim como 

também é obrigatório o uso de máscaras por todos 
dentro da escola (apenas crianças com menos de 4 

anos não terão esta condição). Sabemos que 
crianças têm muita resistência ao uso das máscaras, 
porém é necessário o incentivo e esclarecer sobre 

sua importância. Para as crianças com menos de 4 
anos, como já mencionado, flexibilizaremos o uso da 

mesma, no entanto, os brinquedos e demais objetos 
serão sempre higienizados e com frequência terão as 

mãozinhas lavadas com água e sabão e ou álccol gel. 

É de extrema importância que sejam enviadas 4 máscaras para trocas necessárias no 
decorrer do período. As máscaras, se não forem descartáveis, devem estar identificadas com o nome 
do aluno e estarem dispostas em um saquinho, também identificado. Este saquinho, de preferência, 
deve ser do tipo zip. É necessário enviar um saquinho do tipo zip vazio para colocar as máscaras 
retornáveis. 

Todos os nossos colaboradores receberão máscaras para uso contínuo. 

 
2 - Presença de Visitantes ou Fornecedores: serão previamente atendidas por 
agendamento. 

 
3 - Distanciamento de Segurança: há demarcações com distanciamentos de segurança 

de 1,5 metro pela escola. É obrigatório respeitar esse procedimento. 

 
4 - Medindo a Temperatura: nossas duas unidades foram equipadas com termômetros 
digitais com infravermelho, ou seja, termômetro de aproximação. Todos os alunos, 

colaboradores e visitantes terão sua temperatura aferida na recepção da escola. Esta 
deverá estar abaixo de 37,5ºC. Alunos e colaboradores que apresentarem 
temperaturas acima de 37,5°C não poderão entrar na escola devendo retornar para 

casa e seguir um procedimento de observação desta temperatura e havendo necessidade 
devem procurar um médico. 



 

5 – Tapetes Sanitizantes e Higienização do Ambiente: 

tapetes na entrada da escola do tipo sanitizante com produtos 
de desinfecção para calçados e mochilas com rodinhas. 
Desta maneira não será necessária a troca de calçado dentro 

da escola. Além disso, teremos espalhados pela escola este 
tipo de tapete, bem como o produto. Desta maneira, 

conseguimos durante a estadia dos alunos nas 
dependências da escola estar sempre com os pés 

esterilizados. 

Antes da abertura da escola, faremos um processo de sanitização de ambiente. Ao final 
das atividades, todos os ambientes da escola serão higienizados com produto de 

desinfecção. Durante o horário pedagógico, algumas dependências do ambiente escolar 
e objetos como, maçanetas, bebedouros, corrimãos, etc., serão sempre pulverizados com 

o produto dedesinfecção. 

Desta maneira será necessário o cumprimento dos horários de entrada e saída, 
para que estes procedimentos possam ser concluídos com rigorosidade. 

6- Específico para a Educação Infantil e Anos Inicias (1º ao 5º): nesta faixa 
etária é muito comum que as crianças levem as mãos à boca e olhos, por isso, teremos 

cuidados maiores para a desinfecção não somente dos ambientes da escola, mas também 
com os brinquedos e objetos de acesso das mesmas. NÃO poderão levar brinquedos de 

casa para a escola, portanto o “dia do brinquedo” está suspenso, até segunda ordem, bem 
como outros objetos que não façam parte do material escolar solicitado. 

Comemorações de aniversários: novas orientações serão passadas pela coordenação. 

Para os menores de 4 anos flexibilizamos uso de máscara, porém todos os colaboradores 
da Unidade Alexandria usarão a máscara facial em conjunto com a máscara de nariz e boca, 

aumentando desta maneira a segurança. 

7- OCORRENDO SINTOMAS DURANTE O HORÁRIO PEDAGÓGICO: 

se um aluno apresentar quaisquer sintomas que associe ao COVID- 

19 durante o horário que estiver na escola, ele será colocado em um 
ambiente isolado, a família será imediatamente comunicada para 

retirá-lo da escola. Uma vez em casa, deve ficar em observação e, se 
necessário, ir a um médico e fazer o teste do Covid- 19. Caso a família 

faça opção em não fazer o teste, o aluno deverá permacer em casa 
por, no mínimo 7 dias. A escola deve ser notificada sobre o quadro. 

O retorno para as atividades só poderá acontecer com um atestado 
médico o possibilitando. Por outro lado, caso se confirme o COVID-19, 
todos que estiveram próximos ao aluno em questão serão informados 

para que as famílias possam monitorá-los e, do mesmo modo como 
já mencionado, havendo sintomas devem procurar um médico. Ainda 

em cima do diagnóstico positivo, todos entrarão em quarentena, 
devendo retornar ao ambiente escolar após 7 dias. 

Todos os procedimentos acima citados para os alunos cabem também 
aos colaboradores. 



 

8- Momento do Lanche e Refeitório do Integral: O lanche acontecerá dentro 

ou fora da sala de aula e o almoço do período complementar no refeitório seguindo os 
protocolos. 

 
9- Reuniões com as Famílias: os atendimentos, reuniões 
entre professores e família serão on-line. 

Pedimos que as famílias entendam que o entrar e sair da 
escola é um momento muito estressante, pois requer todo um 

aparato protocolar e queremos dispender nossos horários 
pedagógicos 100% aos nossos alunos e o mais importante 

manter a escola imune de contatos externos. 

Caso seja imprescindível uma reunião presencial com a 

coordenação, esta deverá ser agendada previamente com, 
no mínimo, um dia de antecedência e obedecendo todos os 

critérios do protocolo da saúde. EM HIPÓTESE ALGUMA 
ESTE ATENDIMENTO PODERÁ SER DE PRONTO. Na sala de 
reunião só serão permitidas duas pessoas. Caso contrário, a escola terá total 

autonomia em cancelar a reunião. 

As famílias poderão também fazer contato via e-mail, WhatsApp da escola ou telefônico. 

10- Tomando Água: É obrigatório que o aluno traga sua garrafinha cheia de água. 

Os bebedouros da escola somente serão usados para reposição da água. Os bicos de água 

para consumo direto não estarão disponíveis. 

12 – Banheiros: Limpezas periódicas nos banheiros. Não será permitida aglomeração 

no banheiro. 

13- Aulas de Esportes Extracurriculares optativas com a empresa parceira 
Winners Sports: Seguiremos aos protocolos de segurança. Para as aulas de esportes 

o uso de máscara será obrigatório em todas as modalidades. Para os alunos de 
Educação Infantil e Fundamental I,  não será feita a troca do uniforme específico do 

esporte, sendo obrigatório o uso do uniforme do Colégio Dominus Vivendi, exceto para 
o judô, onde o kimono é opcional por cima do uniforme.  

Para os alunos do Fundamental II e Ensino Médio, será exigida a camiseta oficial da 
empresa empresa parceira- Winners Sport. 



 

14 - Malas/Mochilas/Material Solto: é de suma importância que antes de sair de 

casa estes objetos sejam desinfetados e ao chegar à escola também serão 
higienizados. Para aqueles alunos que trazem material sem mala ou mochila, é 

obrigatório que o mesmo venha dentro de um saco plástico para que possam ser 
desinfetados. 

ATENÇÃO: Enfatizamos que o material a ser levado para o colégio é apenas o material 
indispensável para as atividades do dia. É proibido compartilhar materiais. 

 
15 – Indo para casa depois das atividades: As famílias devem garantir a retirada 
dos alunos imediatamente ao término das atividades. Ao chegar em casa, os 

materiais devem ser higienizados, bem como as máscaras, a roupa e o tênis (que 
deve ser sempre o mesmo para uso exclusivo na escola). É importante/recomendado 

que o aluno tome um banho. 

 
É EXTRITAMENTE PROIBIDO FICAR NA RECEPÇÃO QUANDO A CRIANÇA 

JÁ ESTIVER COM SEU RESPONSÁVEL. 

Para que tudo ocorra de modo positivo é extremamente importante que os 
responsáveis cumpram com o horário de saída, uma vez que não podemos manter 

o aluno dentro da escola, pois entre um turno e outro é obrigatória a desinfecção de 
todo o ambiente escolar e no final do dia é necessário o mesmo procedimento para 

o dia seguinte. Da mesma forma, pedimos, gentilmente, que as famílias não 
fiquem na calçada em frente ao Colégio após a retirada do aluno para 

evitarmos aglomerações. 

 
 
 
 

 
Recepção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÃO SERÃO TOLERADOS ATRASOS. A máscara deverá ser retirada em casa e 

da mesma maneira todo o procedimento de desinfecção deve ser realizado. 



DICAS IMPORTANTES 
PARA AS FAMÍLIAS 

 
 

 
 Os pais sempre são os espelhos para seus filhos, por isso abusem desta condição 

para mostrarem práticas positivas. Adotem em casa o hábito de lavar as mãos com 
uma duração superior a 20 segundos várias vezes ao dia, tossir ou espirrar usando 
o cotovelo, beijos e abraços somente depois de desinfectarem, não saiam de casa 
sem máscara em hipótese alguma, mesmo que seja para colocar o lixo na rua ou nas 
dependências do prédio. 

  Se seus filhos ou qualquer outro morador da casa demonstrarem sintomas 
relacionados à COVID-19  ou a H3N2, fique de observação severa e avise a 
escola. Havendo necessidade vá a um médico e a partir deste dia comece um 
procedimento de quarentena de 7 dias ou o tempo determinado pelo médico. É 
necessário ter este sentimento de responsabilidade de bem-estar de todos. 

 Incentive seus filhos a falarem de suas preocupações. Mostre para eles que é muito 
normal este sentimento de medo frente a tudo que estamos presenciando. A melhor 
maneira de tudo ser resolvido em um menor espaço de tempo é a transparência 
na comunicação e no lidar com a situação. Eles precisam se sentir acolhidos e 
protegidos. 
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www.colegiodominus.com.br 

http://www.colegiodominus.com.br/


 
 
 
 

DÚVIDAS / SUGESTÕES? 
Entre em contato conosco, 

nossa equipe terá satisfação em ouvi-los. 

 
 
 

Unidade Mascote Unidade Alexandria 

(11)94017-7705 (11)99369-3493 

 
 
 

E-mails 

 maira@colegiodominus.com.br - Coordenadora do Infantil 
 luciana@colegiodominus.com.br - Coordenadora do Ens. Fundamental I 
 jadiel@colegiodominus.com.br - Coordenador do Ens. Fundamental II e Ens. Médio 
 simone@colegiodominus.com.br - Assistente de Coordenação/Direção Mascote 
 claudiavituzzo@colegiodominus.com.br - Diretora Pedagógica 
 solange@colegiodominus.com.br – Secretaria Mascote 
 gerson@colegiodominus.com.br - Secretário Escolar 
 eliane@colegiodominus.com.br – Financeiro 
 angelatorquato@colegiodominus.com.br – Secretaria Alexandria 

 

Siga-nos nas Redes Sociais 
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