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Queridos alunos, como vocês estão? Esperamos que todos bem 
e com saúde. No início desse ano fomos pegos de surpresa com 
a pandemia da COVID-19, que obrigou uma mudança em nossa 
rotina e do mundo todo, afetando inclusive o nosso Liceu. 
Com tantas incertezas em relação à doença, os governos 
suspenderam as nossas aulas presenciais e nosso colégio que 
sempre tão acolhedor e acostumado com os movimentos em 
seus pátios, salas, quadras e corredores, testemunharam silêncio 
absoluto há mais de 150 dias pelo bem-estar e saúde de todos.  
Desde então, em virtude do isolamento, diversas foram as 
medidas tomadas para que vocês tivessem o melhor do 
nosso ensino. Professores, coordenadores, orientadores e 
diretores, trabalharam incansavelmente, sempre trazendo 
novidades, aprendendo novas tecnologias, gravando conteúdos, 
desenvolvendo atividades incríveis, mesmo à distância, para levar 
até vocês um ensino transformador e de excelência. 
Em contrapartida recebemos o apoio e a confi ança de vocês e 
suas famílias para que seguíssemos adiante na missão de educar 
sob o prisma do Sistema Preventivo de Dom Bosco. Um sistema 
atemporal, que traz as nossas crianças e jovens o essencial para 
seu desenvolvimento integral.
É por isso que apresentamos o nosso plano de retomadas às 
aulas presenciais. O sistema preventivo “Prevenção em Ação” 
tem como objetivo orientar e ensinar nossos alunos sobre os 
novos hábitos que cuidam nessa nova realidade em que estamos 
vivendo. 
Prezados pais e queridos alunos, voltaremos ainda mais 
determinados e cheios de entusiasmo diante da vida, nossa 
marca registrada, preparados para receber todos vocês em nosso 
colégio novamente. A saudade é grande e estamos ansiosos para 
o nosso reencontro. 
Aqui no Liceu o cuidado vai além do ensino, pensamos em tudo, 
adotamos todos os procedimentos necessários para que a nossa 
retomada seja segura e que possamos continuar educando e 
transformando vidas. 

Com carinho, 
Equipe Liceu.

PREZADOS RESPONSÁVEIS E
QUERIDOS(AS) ALUNOS(AS),



USO DE MÁSCARAS

O aluno deverá chegar ao 
colégio de máscara e trazer 
pelo menos mais 2 máscar-
as para trocas durante o 
período. Também deverá 
trazer um saquinho para 
acondicionar as máscaras 
usadas. O uso de máscara 
é obrigatório durante todo 
o tempo de permanência 

no colégio.

USO DO ÁLCOOL
EM GEL

Os alunos deverão trazer um recipiente 
com álcool em gel para seu uso pessoal. 

Identifi car o recipiente com nome e turma.

UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR

O material utilizado é de uso exclusivo do aluno e não 
será permitido compartilhamento. Todo material deverá 
vir de casa higienizado.

Não será utilizada a agenda escolar. Comunicados e 
agendamentos continuarão ocorrendo via Teams.

ORIENTAÇÕES GERAIS DE

CUIDADOS E HIGIENE



IDAS AO BANHEIRO

As idas a banheiros serão controladas e apenas um aluno 
irá por vez. 

INTERVALOS E LANCHES

Os alunos deverão trazer o lanche 
de casa, pois a cantina não fun-
cionará. Serão organizados mo-
mentos de intervalo no pátio, em 
horários escalonados, respeitando 
o distanciamento.

AFERIÇÃO DE 
TEMPERATURA

A temperatura de todos os 
alunos será aferida antes 
de adentrar no colégio (na 
recepção principal) e no setor, 
durante o período. 

DISTANCIAMENTO EM SALA DE AULA

O aluno deverá sentar-se na carteira indicada e manter o 
distanciamento seguro de 2 m dos demais colegas e do 
professor.  

ORIENTAÇÕES GERAIS DE

CUIDADOS E HIGIENE



DISTANCIAMENTO EM
LOCOMOÇÃO

O aluno deverá obedecer 
às sinalizações e seguir 
as orientações dos 
colaboradores do colégio.

DISTANCIAMENTO NO 
PÁTIO

O aluno deverá obedecer 
às sinalizações e seguir 

as orientações dos 
colaboradores do 

colégio.

AO CONVERSAR 
COM ALGUÉM

Não retirar a máscara, 
não ter contato físico 

físico e manter o 
distanciamento seguro 

de 2 m.

ORIENTAÇÕES GERAIS DE

CUIDADOS E HIGIENE



ORIENTAÇÕES GERAIS DE

CUIDADOS E HIGIENE

GARRAFAS DE 
ÁGUA

Cada aluno 
deverá 
trazer a 
quantidade 
de água 
sufi ciente 
para o seu 

consumo. Os 
bebedouros 

estarão 
interditados.

ENFERMARIA

Os atendimentos na 
enfermaria serão individuais; 

não haverá alunos 
aguardando na sala de espera. 

ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS

Os atendimentos às famílias continuarão no 
formato remoto, utilizando a ferramenta da 
Microsoft Teams.
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