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Metodologia
de construção
Realizamos nos meses de junho e julho,
uma consultoria especializada da Dra.
Cassiana H. Pisanelli e a Fisiologista Karina
S. Tranquillini, o levantamento do estado da
arte dos nossos colaboradores referente à
sua vulnerabilidade frente ao COVID (grupo
de risco), para traçar um panorama preciso
daqueles/as com os quais o Colégio poderá
contar no retorno às aulas presenciais, pois
sabemos da importância do acompanhamento
dos alunos frente às regras sanitárias agora
postas.
O Comitê de Biossegurança para Retorno
foi composto por colaboradores representantes
de setores, com a finalidade de elaborar
ações que visam à segurança de toda a
comunidade educativa; este mesmo comitê
foi responsável pelo processo de validação
junto aos diferentes setores do Colégio e
treinamento. São membros: Sonia Maria de
Macedo Allegretti, Ir Francisca Barbosa de
Sousa, Maria Izabel Pamplona Calleja, Liz
Mari da Silva Marques, Fábio dos Anjos
Rezende, Rita de Cássia Ferreira, Cecília
Maria de Oliveira Rolim, Lucelena Martins de
Souza, Mara Silvia Mangueira Ortiz, Solange
Abbud Schwery.
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Método de
Construção
Optamos por trabalhar colaborativamente, pois a
participação na construção de ações resulta na
corresponsabilidade. Este mesmo processo será
feito com toda comunidade escolar.
O texto é dividido em 3 partes:
● Seleção dos pilares de retorno;
● Descrição da definição de cada pilar;
● Atenção à saúde física e emocional da
comunidade educativa.

Pilares do retorno
● Distanciamento Social

● Comunicação interna
e externa

1,5 M

● Higiene pessoal

● Limpeza e higienização
de ambientes

● Monitoramento das
condições de Saúde
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HIGIENE
PESSOAL

Água para beber
● Cada aluno e colaborador deve ter sua própria garrafinha de água, que pode ser
reabastecida nos bebedouros, preparados apenas para abastecer os recipientes,
ou seja, o aluno não poderá consumir diretamente nos mesmos.

Higiene respiratória
● Os alunos e colaboradores serão orientados para que sigam o protocolo de
etiqueta respiratória à tosse, ao espirro e à higiene respiratória, sempre que
necessário - cobrir a boca e o nariz com lenços descartáveis, descartá-los
imediatamente em local adequado, higienizando as mãos com água e sabão ou
álcool em gel, na sequência.

Uso de máscaras
● Obrigatoriedade do uso de máscaras por alunos e colaboradores em todos os
ambientes internos, bem como no trajeto, seja em transporte coletivo ou
individual, em lugares públicos e de convívio social, como previsto em lei;
● Os alunos matriculados no Colégio no Período da Regular deverão trazer três
máscaras diárias para troca;
● Os alunos que participam do Período Complementar deverão trazer seis
máscaras diárias para troca;
● A utilização do protetor facial é opcional para alunos e colaboradores que
queiram uma proteção a mais; porém, lembramos que este não substitui a
obrigatoriedade de uso da máscara.
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Descarte e troca de máscara
● As famílias devem providenciar um
saquinho plástico para o armazenamento e
posterior

higienização

das

máscaras

utilizadas;
● O Colégio deverá indicar, aos alunos e
colaboradores, os locais específicos para
descarte de máscaras não retornáveis, bem
como

divulgar

instruções

de

como

manuseá-las com segurança, recomendando
trocas

periódicas

de

acordo

com

as

indicações dos órgãos sanitários e de saúde;

07

Higienização das mãos
● A lavagem das mãos com água e sabão ou higienização com álcool em gel
70% deve ocorrer de forma sistemática nas salas de aula e laboratórios, ou nos
departamentos, antes do início do trabalho. É responsabilidade de todos os
colaboradores estimular esta prática;
● Será disponibilizado álcool em gel 70% próximo a todos os ambientes e
estações de trabalho, para uso dos alunos e colaboradores;
● Seguir a etiqueta sanitária, ou seja, higienizar as mãos sempre que: tossir,
espirrar, utilizar o banheiro, tocar em dinheiro, manusear alimentos cozidos,
prontos ou in natura, manusear lixo, manusear objetos de trabalho
compartilhados, bem como antes e após colocação e retirada das máscaras;
● Os colaboradores que auxiliam os alunos na entrada devem estar com luvas
e caso toquem no automóvel, devem desinfetá-las;
● Fica sob responsabilidade dos familiares retirar os filhos do carro, assim como
a lancheira e/ou mala que devem vir higienizadas de casa.
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Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
● Além do uso obrigatório de máscara, disponibilizar os EPIs (luvas, protetores
faciais), principalmente aos colaboradores que trabalham em atividades de
limpeza, retirada e troca do lixo, manuseio de alimentos, aferição de temperatura e
higienização de calçados, mobiliários, maçanetas, corrimãos e dispensadores de
álcool em gel etc.

EPIs reutilizáveis
● É de responsabilidade de cada colaborador realizar diariamente a desinfecção dos
EPIs;
● O líquido do tapete sanitizante deve ser reposto de 3h em 3h.

Uniformes
● Os alunos devem utilizar uniforme e estes precisam ser lavados diariamente;
● Para o retorno inicial, não será necessário o uso de nenhum uniforme específico
das modalidades esportivas;
● Professores, orientadores e assistentes - para o retorno inicial, não será
necessário o uso do jaleco/avental, sendo obrigatória a utilização do crachá.
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Transporte de materiais
● Solicitar aos alunos e aos colaboradores para não
carregarem materiais de casa para o Colégio;
●

Caso os professores tenham que utilizar algum
equipamento específico para suas aulas, de uso próprio, estes
deverão ser higienizados antes de sair de sua residência e ao
chegar ao Colégio;
● Os professores indicarão os livros e materiais que serão
utilizados no Colégio, que deverão ser entregues sete dias
antes do início das aulas (para os alunos que os pais optaram
pelo retorno), visando à desinfecção;
● O aluno deverá manter um estojo no Colégio e um em casa;
● O aluno deverá trazer diariamente seu kit individual,
nomeado contendo: garrafa de água e álcool em gel 70%;
● A família deverá enviar 1 rolo de papel toalha para
higienização e responsabilizar-se pela sua reposição;
● Indica-se que os livros que irão para o Colégio sejam
encapados com materiais plásticos para evitar danos no
momento da higienização com álcool;
● No retorno inicial, os alunos não poderão trazer o celular
para a escola;
● Somente estão autorizados uso de Ipads e Chromes
oferecidos pelo Colégio, devendo ser higienizados após o uso;
● Os livros do acervo do colégio serão reservados via
e-mail/formulário e serão entregues por colaboradores com
uso obrigatório de luvas, pois passarão pelo período de
desinfecção de 7 dias; todo e qualquer livro, após a sua
devolução,
aguardará
o
tempo
necessário
à
desinfecção/higienização para posterior retirada;
● Sempre que possível, utilizaremos materiais digitais.
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Uso compartilhado de objetos
● Fica proibido o compartilhamento de objetos pessoais, tais como, canetas e
similares de uso discente, copos, talheres e pratos. Reiteramos que celulares e
outros devices não estão autorizados para o retorno inicial;
● Os alunos não utilizarão materiais compartilhados; se necessário, serão
elaborados kits de utilização para a execução das aulas;
● Os equipamentos do parque foram interditados para evitar incidências com
contaminação;
● Na brinquedoteca, os brinquedos poderão ser utilizados individualmente,
apenas após a higienização;
● Aconselha-se aos alunos com cabelos compridos, mantê-los sempre presos,
visando minimizar o toque no rosto, com as mãos.
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DISTANCIAMENTO
SOCIAL
● Manter a distância mínima de 1,5m entre as pessoas
nas áreas comuns internas e externas;
● A entrada de alunos (as) e colaboradores deverá ser
orientadas pela equipe que estiver nas dependências
externas de acolhida e deve ser realizada pela portaria de
alunos;
● As áreas de fluxo de pessoas serão demarcadas, a fim
de evitar aglomerações, diminuindo o número de
indivíduos no mesmo ambiente, de forma concomitante,
em respeito ao distanciamento mínimo de 1,5m;
● Todos os ambientes serão demarcadas com fita adesiva
no chão, garantindo o distanciamento de 1,5m por pessoa
e o distanciamento obrigatório.
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Distanciamento em filas
● Evitar a formação de filas, mas quando for necessário, o local
será demarcado guardando o distanciamento de 1,5m;
● Os alunos que chegarem antes do seu horário de aula
aguardarão no pátio vermelho, respeitando a marcação de 1,5m.

Ambientes abertos e arejados (portas e janelas)
● O Colégio tem o privilégio de contar com salas grandes, com pé
direito alto e grandes janelas. As portas e janelas permanecerão,
sempre que possível, abertas para maior ventilação em todos os
seus ambientes.

Redução da circulação
● Rotas de circulação foram elaboradas por turmas, evitando a
aglomeração nos horários do intervalo e saída. Os alunos deverão
ficar a maior parte do tempo nas suas salas - Período Regular;
● Os horários foram reconfigurados de forma a possibilitar um
escalonamento dos diferentes segmentos.
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Divisórias transparentes
● Utilizar barreiras físicas ou EPIs específicos de proteção entre
pessoas, no formato de placas divisórias transparentes ou
protetores faciais, caso a distância mínima de 1,5m entre as
pessoas não possa ser garantida:
- Professores nas aulas expositivas, se necessário;
- Colaboradores da comunidade educativa (atendimento
administrativo, recepção, portaria, inspetores).

Armários
● O uso do armário dos alunos está suspenso. Os professores e
colaboradores poderão utilizar os armários desde que guardem
1,5m de distância.

Atendimentos por teletrabalho
● O trabalho remoto será adotado preferencialmente (e-mail,
meet, etc…) caso não seja possível, deverá ser agendado um
horário com a recepção, evitando, desta maneira, aglomeração de
pessoas no ambiente escolar.
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Encontros virtuais
● As reuniões gerais realizadas com responsáveis após cada
trimestre, serão oferecidas virtualmente, via meet;
● Reuniões individuais com a direção, coordenação, tutores e
professores serão oferecidas virtualmente, via meet;
● Reunião de professores e capacitação serão preferencialmente
realizadas virtualmente, via meet;
● Dar preferência à realização de atividades de forma virtual, tais
como reuniões, recuperações e capacitações.

Eventos
● Comemorações em geral (Festa da Família, Festa da Pizza, Mostra Científico-Cultural, Oscar,
Formaturas, Cantata de Natal, Notre Day) estão suspensas e serão realizadas, virtualmente, se for
o caso;
● Os campeonatos de qualquer natureza estão suspensos.

Canais digitais
● Priorizar e incentivar o atendimento aos alunos, pais, responsáveis, colaboradores, parceiros e
comunidade externa por canais digitais;
● A escolha dos livros da biblioteca deve ser realizada pela nossa biblioteca digital no site do
Colégio, solicitado no e-mail, biblioteca@colegionotredame.com.br e retirado na biblioteca.

Contatos físicos
● Orientar os alunos e colaboradores para que evitem tocar nos
próprios olhos, boca e nariz, e evitem contato com terceiros pelos
gestos até então habituais: abraços, apertos de mão, etc.
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LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
DOS AMBIENTES

● Todo o processo de limpeza e higienização será
reforçado em todos os ambientes e equipamentos,
incluindo piso, estações de trabalho, máquinas, mesas,
cadeiras dentre outros.
- O Colégio estará todo higienizado antes do início
das aulas, este procedimento deve ocorrer no
início e término de cada período escolar ou turno
de trabalho, intensificando a limpeza de áreas
comuns e de maior circulação de alunos e
colaboradores,
durante
o
período
de
funcionamento do prédio.
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Salas e ambientes
● As salas estarão disponibilizadas aos alunos para alimentação - lanche/almoço - e serão
higienizadas tão logo os alunos saiam para o recreio e/ou outra atividade;
● Terminado o recreio, os pátios devem ser limpos e higienizados;
● Portas e janelas permanecerão abertas - manter as portas e janelas abertas, para evitar o
toque recorrente nas maçanetas e nas fechaduras;
● Os tapetes serão substituídos por EVA visando facilitar a higienização.

Sanitários
● A limpeza dos banheiros ocorrerá a cada duas horas, em especial após os intervalos,
verificando o suprimento de sabonete para mãos, papel toalha, álcool em gel.

Superfícies e objetos
● Utilização dos kits de limpeza disponibilizados pelo Colégio aos colaboradores e para a
higienização das superfícies e objetos de contato frequente, antes e após o seu uso, tais como
botões, mesas, computadores, maçanetas, puxadores e braços das cadeiras.

Lixeiras
● As lixeiras terão tampa com acionamento que permita a abertura e o fechamento, sem o uso
das mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo, como acionamento automático);
● A higienização da lixeira e descarte do lixo serão realizados frequentemente; com atenção
especial aos resíduos com maior potencial de contaminação (EPI’s, luvas, máscaras, etc.);
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Condicionamento de ar
● Manter o uso de ar condicionado nos ambientes apenas para ventilação/circulação do ar.
Instalar e manter filtros e dutos limpos por meio de manutenções semanais.

Material/equipamento compartilhado
● A higienização dos materiais e equipamentos utilizados pelos alunos e colaboradores deverá
ser realizada a cada troca de turma e/ou turno de trabalho.

Cortinas e persianas
● Manter as persianas e as cortinas recolhidas durante o dia. Se não tiver como evitar o uso,
higienizar as mãos após manuseá-las.

Ambientes infectados
● Isolar os ambientes nos quais a pessoa diagnosticada com Covid-19 tenha transitado, até que
o serviço de higienização seja realizado por completo.
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ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
Os alunos e colaboradores
devem se alimentar em
grupos pequenos. Deve-se
observar a distância de 1,5m,
evitar que as pessoas se
sentem lado a lado ou de
frente uma a outra ,
fazendo-as sentar de forma
intercalada

Refeições e lanches
● As refeições (lanche /almoço) dos alunos de Educação Infantil e Fundamental I ocorrerão nas
salas de aula;
● O almoço do Fundamental II e Ensino Médio serão realizados no mezanino;
● Os colaboradores que utilizam a cozinha superior deverão realizar as refeições ao fundo do
mezanino, reservado para eles, e os colaboradores que se utilizam do buffet deve utilizar o
refeitório inferior;
● Os alunos do Fundamental I (6 a 11 anos), Fundamental II e Ensino Médio poderão retirar o
lanche na cantina, previamente reservado, guardado o distanciamento 1,5m na fila de retirada;
● Os alunos da Educação Infantil e Fundamental I (1º, 2º e 3º anos) poderão comprar os lanches
pelo dispositivo virtual da cantina e receberão os lanches na sala de aula.
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O autosserviço não deve ser permitido
● Os alunos (Educação Infantil e Fundamental I) devem receber o lanche/almoço embalado, de
forma individual e lacrado;
● Não deve haver compartilhamento de utensílios;
● Os professores, orientadores e auxiliares devem usar protetor e máscara facial, luvas, e toucas
durante todo o momento que apoiam a atividade de alimentação.

Os alunos e colaboradores deverão seguir as seguintes normas no ambiente do
refeitório:
● A entrada deve ser feita com prévia lavagem de mãos e uso correto das máscaras, que só deve
ser retirada e devidamente guardada, apenas no momento de se alimentar;
● Alunos e colaboradores devem ter as suas temperaturas aferidas, antes de entrar no refeitório;
● Após a alimentação, todos devem higienizar as mãos e colocar máscara limpa.

Procedimento da cozinha , cantina e limpeza do refeitório
● A produção (cozinha/cantina) deve observar as regras da RDC 216/2014 ou RDC 2619 e
também as normativas técnicas para evitar a disseminação da COVID-19;
● Todas as ações devem ser documentadas em planilha;
● Devem ser observadas as temperaturas de segurança para serviço de alimentos frios e
quentes;
● Toda vez que uma pessoa desocupar cadeira e mesa, estas devem ser higienizadas para uso de
outra;
● Após o horário de funcionamento para alimentação, todo o ambiente deve ser higienizado.
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TRANSPORTE
ESCOLAR
O Transporte Escolar
seguirá o Protocolo que o
DTP (Departamento de
Transporte Público), órgão
responsável junto a
Secretaria da Saúde.

● Higienizar constantemente o veículo;
● Aferir a temperatura da criança, antes de entrar no veículo;
● O uso de máscara é obrigatório para o condutor e para as crianças/adolescentes;
● Seguir as orientações quanto ao distanciamento entre os passageiros, bem como a

lotação máxima;

● Fornecer álcool em gel 70% na entrada e saída dos passageiros.
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COMUNICAÇÃO
INTERNA E
EXTERNA

Treinamento continuado
● O início do treinamento de toda a

equipe de colaboradores deve ocorrer
15 dias antes do retorno das atividade
a fim de que sejam discutidos,
esclarecidos e pontuados todos os
itens deste protocolo, significando a
sua importância neste período de
novos hábitos;
● A cada semana, o líder de equipe

deverá realizar uma avaliação com
seus liderados, procurando aprimorar
as práticas dos protocolos;
● A

divulgação e o treinamento,
quando
possível,
deverão
ser
realizados de forma virtual.
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Cartazes e folders
● Todos os ambientes terão cartazes com as

principais medidas e recomendações.

Limite de pessoas
● A entrada de cada ambiente deve conter

cartazes informando o limite máximo de pessoas
naquele local, em função da metragem mínima
exigida para garantir o distanciamento social.

Canais de informação
● Todos

os canais de comunicação serão
disponibilizados
aos
alunos,
famílias
e
colaboradores; bem como os protocolos de
biossegurança e cartilha de orientações
preventivas de forma virtual, com orientações a
serem adotadas nos ambientes internos, nos
ambientes de convívio familiar e social.

Casos suspeitos e confirmados
● Os pais ou responsáveis deverão comunicar à

direção ou à coordenação caso seu filho apresente
sintomas de resfriado ou Covid-19, ou se teve
algum contato com pessoas com tais sintomas;
● Caso algum aluno seja infectado, o Colégio irá

comunicar às famílias da sala do referido aluno;
● Os colaboradores que apresentarem suspeita de

Covid-19 deverão comunicar imediatamente ao
RH, que orientará as condutas a serem adotadas.
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MONITORAMENTO
DAS CONDIÇÕES
DE SAÚDE

● Acompanhamento e reporte de casos suspeitos e

Questionários
encaminhados pela direção
deverão ser respondidos nas
datas previstas de modo a
favorecer o mapeamento da
situação do Colégio com
base nos dados de alunos e
colaboradores.

confirmados, incluindo o monitoramento das pessoas
que tiveram contato com alguém contaminado ou
suspeito nos últimos 14 dias, com sistematização de
dados e informação periódica

à coordenação do

segmento e para o RH;
● Aferir temperatura corporal dos alunos e dos
colaboradores na entrada, restringindo o acesso ao
Colégio. Quem apresentar temperatura acima de
37,5°C, não poderá entrar no Colégio. É indispensável
repassar esta informação também ao coordenador
pedagógico-educacional e/ou à diretora do Colégio,
assim como ao superior imediato, no caso de
colaborador, para que seja feito um acompanhamento
junto à enfermaria e ao comitê do retorno seguro;
●

É

fundamental

a

aferição

da

temperatura

diariamente antes de sair de casa. Alunos e
colaboradores devem adotar o mesmo procedimento.
Quando a temperatura estiver superior a 37,5°C, o
aluno, docente ou funcionário não deverá ir ao Colégio;
● Caso durante o período escolar o aluno ou
colaborador apresentar febre acima de 37,5º ou
qualquer outro sintoma relacionado ao COVID-19, será
encaminhado à sala de isolamento pela profissional da
enfermaria, onde permanecerá aguardando a chegada
do responsável.
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Rotina - Escola de Esportes e Treinos
● As atividades esportivas retornarão com

atividade, e a saída será imediata após o

sessões reduzidas, adequação de carga

encerramento de seu horário, evitando

horária e fracionamento dos grupos de

aglomerações.

participantes. Tais medidas serão reavaliadas
de acordo com a readerência e flexibilização
propostas pelas autoridades.

durante, a permanência no Colégio, e o uso
a

prática

esportiva

ficam

condicionadas às normas impostas pelas
Organizações de Saúde e

individuais demarcando o local de ação da
criança..

● Obrigatoriedade do uso de máscaras
durante

● As aulas serão coletivas, com ações

às orientações

deste protocolo.
● Não levar mochilas e acessórios para os
treinos, no início do retorno; não será
necessária a troca do uniforme para o

●

Serão

dadas

orientações

verbais

e

demonstrações gestuais aos alunos, para que
todos possam ajudar na higienização dos
materiais, auxiliando a aprendizagem do novo
contexto social.
● A divisão dos alunos será feita em espaços
previamente

demarcados,

respeitando

o

distanciamento de 1,5m por pessoa.

específico da modalidade.
● Não deve haver contato físico entre
professores e alunos durante as aulas.
Quando for necessário, a higienização das
mãos é imediata e obrigatória.
● Os alunos das atividades/modalidades
esportivas serão instruídos a chegar 10
minutos antes do início do horário de sua

25

ATENÇÃO À SAÚDE
FÍSICA E EMOCIONAL

O

Colégio

Notre

Dame

mantém

o

acompanhamento aos alunos e às suas
famílias, desde o início do isolamento social,
oferecendo apoio para que os estudantes
tenham condições psicológicas e emocionais
para desenvolver sua aprendizagem com
qualidade. Aqui mencionamos: assembleias e
tutorias destinadas aos alunos de Ensino
Fundamental e Ensino Médio, encontros
individuais para alunos da Educação Infantil e
1ºs anos, contatos com as famílias e grupos
de pais por salas, “Café virtual semanal com os
colaboradores”, Webinar com a convidada
Monja Coen sobre “Esperança, Paciência e
Resiliência”, “Pílulas de esperança” com Frei
Jefferson Felipe Cruz, OSA, Webinar com o
autor infantojuvenil Ilan Brenman, falando
sobre o nascimento do autor e a importância
da

literatura

acadêmico

e

condicionamento

para

o

desenvolvimento

emocional;
físico

aulas

destinadas

de
à

comunidade educativa, dentre muitas ações
para preservar a saúde emocional de todos;
além disso, são reservados momentos de
escuta, partilha e apoio para o corpo docente,
a coordenação e os colaboradores.
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AÇÕES
PEDAGÓGICAS

A partir da suspensão das aulas presenciais, a equipe pedagógica do Colégio Notre Dame criou
estratégias para dar continuidade aos processos de ensino e aprendizagem de seu alunado.
Essas ações foram elaboradas respeitando as características de cada faixa etária, utilizando
plataformas digitais e com acompanhamento das coordenações pedagógico-educacionais, a
saber:
Planejamento para o ensino EAD/Híbrido, de acordo com as normativas
governamentais de retorno às aulas presenciais.
Revisão do calendário escolar.
Reelaboração dos planejamentos com objetivos de aprendizagem, objetos de
conhecimento e direitos de aprendizagem, tendo como referencial as habilidades e
competências da BNCC.
Estratégias diversificadas de avaliação da aprendizagem e processo de recuperação
paralela, por meio de Oficinas de Alfabetização e Matemática e plantões de dúvidas
com professores específicos de cada componente curricular.
Formação em competências digitais, conscientizando os alunos, destacando a
importância da postura, presença, participação e compromisso nas aulas
EAD/Híbrido, via plataforma Moodle.
A equipe pedagógica está mapeando, desde o início do processo EAD, as
necessidades dos alunos. No retorno presencial, será realizada uma Avaliação
Diagnóstica, com a finalidade de fazer o levantamento de possíveis lacunas
pedagógicas do processo de aprendizagem.
As séries iniciais do Ensino Fundamental I estão sendo acompanhadas no processo
de alfabetização, em pequenos grupos e atendimentos individuais, intervenções
pedagógicas; no 1º ano o acompanhamento está sendo feito de forma
individualizada.
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A partir do 2º ano Ensino Fundamental I, as devolutivas das atividades postadas
pelos alunos serão feitas por meio da plataforma Moodle, como forma de
intervenção no processo ensino e aprendizagem.
O registro do processo de ensino e aprendizagem em EAD está mantido como forma
de comprovação da carga horária desenvolvida; para isso, é necessária a
participação em aulas síncronas e assíncronas.
Os alunos não estão dispensados da realização e do cumprimento das atividades
pedagógicas postadas no Moodle, após o retorno das aulas presenciais.
Haverá reorganização do horário semanal nas aulas EAD/Híbridas.
A formação continuada de professores e a Sessão Reflexiva de toda equipe
pedagógica, práticas da Rede Azul de Educação, foram mantidas durante o
isolamento social e continuarão no retorno às aulas presenciais.
O Período Complementar oferece a toda a comunidade educativa atividades
esportivas e imersão em inglês, por meio da Plataforma Moodle, com aulas
síncronas e assíncronas.
As aulas de todas as modalidades esportivas, escola de esportes e treinos, são
oferecidas à comunidade educativa, por meio da Plataforma Moodle, com aulas
síncronas.
O Serviço de Pastoral Escolar, junto à Coordenação Pedagógico-educacional,
mantém-se atento à sua missão de favorecer momentos de sensibilização e
formação ao corpo docente e aos colaboradores, acolhida e atenção às famílias que
sofrem perdas de entes queridos, participação em dinâmicas de aulas, de acordo
com a solicitação da equipe, reorganização da catequese para crianças e adultos,
adequando-a ao ambiente digital, disponibilização de vídeos e organização de
webinar com temas pertinentes à espiritualidade, inteligência socioemocional e
outros.
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