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Sinop/MT, 30 de abril de   2020. 

 

 

                INTRODUÇÃO 

 

Diante a pandemia provocada pela doença COVID-19 e causada  por uma nova forma de vírus 

conhecido popularmente como NOVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2), ou seja, Coronavírus da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave 2, o Colégio Jean Piaget passou a adotar medidas preventivas, mesmo antes 

da decretação do estado de pandemia pela OMS-Organização Mundial da Saúde em 11 de março do 

presente ano. Conversas e aulas de atualidades baseadas em fontes confiáveis para informação 

científica, como a FIOCRUZ-Fundação Osvaldo Cruz do Rio de Janeiro, Instituto Butantan de São Paulo 

e UFMT-Universidade Federal de Mato Grosso,  alicerçaram nossa fundamentação teórica e 

acadêmica para todos os níveis educacionais, os quais o Colégio atua,  e se intensificaram após a 

decretação da Pandemia pela OMS. Desde então e com ações combinadas através de informações e 

decretações promovidas pelos órgãos de educação do município de Sinop e do estado de Mato Grosso 

a respeito de condutas a serem adotadas pelas escolas públicas e particulares, deu-se início a 

construção d presente plano, em sua segunda versão e a seguir descrito. 

 

DO PRESENTE PLANO 

 

 Cientes da gravidade da Pandemia da COVID-19, e priorizando a saúde e o bem estar 

de nossos alunos, professores e funcionários do Colégio, bem como a população  de um modo geral, 

e seguindo orientações de órgãos internacionais e nacionais de saúde como a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde, o Colégio Jean Piaget, Sinop/MT procurou preparar medidas 

adequadas de prevenção e contenção da doença, assim como  a manutenção dos estudos e da 

escolaridade integral de seus alunos  

 Inicialmente, procurou-se conhecer as formas de transmissão, sintomas e prevenção 

da doença. Para isso procuramos fundamentação junto à Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro 

(FIOCRUZ) e, em aula conversamos com nossos alunos, professores e funcionários, além de divulgar 
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na página de nosso site www.jeanpiagetsinop.com.br  em 13 de março do corrente ano, entre outras 

medidas descritas no presente plano. Assim, este Plano prevê orientações estratégicas, tanto 

escolares como de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus.  

 

 

OBJETIVOS 

 

O presente Plano de Prevenção e Ação apresenta medidas protetivas e de gestão do impacto, 

caso algum aluno, familiar, funcionários e professores do Colégio ateste positivo para o Coronavírus 

(SARS-CoV-2) 

Tal ocorrência, na eventualidade de retorno às aulas presenciais a qualquer momento, 

acarretará nas seguintes medidas emergenciais: 

 

1) Evitar a propagação do vírus, através de procedimentos que possam minimizar a 

contaminação no ambiente escolar; 

2) Avaliar se as aulas e demais atividades escolares devem manter-se suspensas e planejar o 

período do possível retorno às atividades escolares normais. 

 

EQUIPE RESPONSÁVEL 

 

A Direção Escolar do Colégio Jean Piaget, Sinop/MT é a responsável pelo Plano de PREVENÇÃO 

E ACÃO (PLANO DE CONTINGÊNCIA) e pelo possível contato, caso haja necessidade, com as 

equipes de saúde locais, bem como órgãos educacionais. 

 

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA E /OU ATIVIDADES EMERGENCIAIS 

 

Diante do quadro atual de pandemia , com o surgimento de novos casos por todo o mundo 

quase todos os dias, aumento e agravamento dos casos no Brasil, consideramos ser o 

ISOLAMENTO SOCIAL a única e mais efetiva medida de controle do contágio ao novo 

Coronavirus e, para não se ter um comprometimento das atividades escolares, por conta de 

alunos ou familiares ou funcionários ou professores doentes, o Colégio Jean Piaget, amparado 

por Lei – artigos 22 e 23 da Lei de Diretrizes e Bases, Resolução Normativa nº 002/2020-CEE-

MT, entre outros decretos, medidas provisórias, portarias, por meio de sua direção e equipe 

escolar, deliberou por manter as atividades escolares, através de aulas remotas síncronas ou 

http://www.jeanpiagetsinop.com.br/
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assíncronas amparado pela plataforma digital Plurall do Grupo Editorial Somos Educação do 

qual se adota no Colégio o Sistema Ético de Ensino como ferramenta de  encaminhamento de 

sua Proposta Pedagógica. 

Assim, como medidas de prevenção e manutenção das atividades diante da crise propagada 

pela COVID-19, o Colégio Jean Piaget: 

 

1) Adotou rotina mais enérgica de higienização de objetos como mesas, cadeiras, corrimãos, 

fechaduras, maçanetas etc. 

2) Instrução aos alunos, funcionários e professores quanto à lavagem correta das mãos; 

3) Incentivo ao uso de objetos pessoais como garrafas de água e squeezes; 

4) Uso de máscaras de proteção das vias aéreas superiores por todos os alunos, professores 

e funcionários do Colégio; 

5) Demarcação de 1,5m dos diferentes espaços de piso do Colégio (salas de aula, corredores, 

banheiros, áreas externas próximas aos portões de entrada e saída da escola, etc) com fita 

de segurança nas cores vermelha e amarela, como medida de orientação espacial para 

todos os integrantes da escola; 

6) Aulas de Educação Física que envolvam atividades de contato físico entre os alunos não 

permitidas; 

7) Sistemas de condicionadores de ar permanentemente limpos (filtros), com pelo menos 

uma das janelas aberta a fim da renovação do ar; 

8) Fluxo de pessoas da escola sempre mantido com distanciamento mínimo de 1,5m de uma 

pessoa para outra; 

9) Medição da temperatura corpórea de todos os alunos e alunas, professores e funcionários 

ao adentrarem ao Colégio; 

10) Desativação dos bebedouros de esguicho, sendo disponibilizadas apenas as torneiras de 

água dos bebedouros para que cada pessoa encha sua própria garrafa; 

11) Álcool em gel na concentração 70% disponibilizado em cada sala de aula e demais 

ambientes do Colégio, incluindo banheiros, recepção, laboratórios, biblioteca etc.; 

12) Sabão líquido, álcool em gel, papel higiênico e toalhas descartáveis disponíveis 

permanentemente em todos os banheiros; 

13)  Vistoria e higiene das salas de aula e demais espaços antes e após as atividades escolares; 

14) Tapetes higienizados com mistura de água sanitária proporcionalmente adequadas, nas 

portas de todas as salas do colégio com renovação da mistura a cada duas horas, com a 

finalidade de higienização dos solados dos calçados; 
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15) Vistoria e higiene constante nos banheiros;  

16) Divulgação de materiais informativos e cuidados preventivos sobre a COVID-19 nos murais 

do Colégio, recepção e portarias de entrada e saída de alunos; 

17) Ações realizadas por membros da Equipe Pedagógica para promover mais informações aos 

alunos, com entradas em sala de aula; 

18) Comunicado sobre a divisão e organização das salas de aula, bem como dos intervalos; 

19) Orientação às famílias para o pronto recolhimento dos alunos após o encerramento das 

aulas presenciais; 

20) Manutenção de aulas síncronas por transmissão via internet aos alunos cuja frequência 

presencial não seja permitida pela família, assim como para os alunos e alunas que 

apresentem alguma comorbidade que se enquadra ao risco oferecido pelo contágio com o 

novo coronavirus; 

21) Capacitação dos profissionais da escola para identificação de síndrome gripal (febre, dor de 

cabeça, dor de garganta, tosse e espirros frequentes, coriza, dores no corpo etc.); 

22) Pessoas incluídas em grupos de risco serão orientadas para não adentrarem ao ambiente 

escolar; 

23) A recepção dos alunos da Educação Infantil, período da tarde se dará, exclusivamente, pelo 

portão da Avenida Jacarandás até às 13 horas, assim como a saída às 17 horas; 

24) A recepção dos alunos do Ensino Fundamental-Anos Iniciais, período da tarde se dará, 

exclusivamente, pelo portão da Rua dos Limoeiros às 13h15, assim como a saída às 17h30; 

25) A recepção dos alunos do 6º ano, período da manhã se dará, exclusivamente, pelo portão 

da Avenida dos Jacarandás às 07 horas, assim como a saída às 11h30; 

26) A recepção dos alunos do 7º, 8º, 9º anos, período da manhã, se dará, exclusivamente pela 

Rua dos Limoeiros às 07 horas, assim como a saída às 11h30; 

27) A recepção dos alunos das três turmas de Ensino Médio, período da manhã, se dará, 

exclusivamente, pelo portão da Rua dos Limoeiros às 07 horas, e a saída às 12h20 pelo 

portão da Av. dos Jacarandás; 

28) Os intervalos para recreios serão escalonados, de forma que a alimentação será feita turma 

a turma, iniciando pelo sexto ano, em filas organizadas com distanciamento mínimo de 

1,5m entre cada aluno; 

29) Os alunos serão instruídos à higienização das mãos antes e após o lanche do recreio; 

30) Não será permitido nenhum tipo de esporte coletivo no horário de recreio ou qualquer 

atividade que imponha contato; 
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31) Permanente atenção por parte dos funcionários quanto à manutenção da segurança de 

todas as pessoas na escola. 

32) O Colégio manterá uma sala para atendimento emergencial para eventual necessidade de 

isolamento de pessoa com sintoma gripal (Sala 05/Piso térreo) 

 

MEDIDAS DE ISOLAMENTO E DISTANCIAMENTO SOCIAL 

 

Em caso de necessidade de adoção de isolamento e distanciamento social, devido a 

apresentação de sintomas gripais, as regras a seguir deverão ser consideradas: 

 

1) Qualquer pessoa que apresente os sintomas da COVID-19 não deverá frequentar o 

ambiente escolar. Aqueles que comparecerem ao Colégio com sintomas da doença serão 

orientados a retornarem para suas residências ou envio de chamado para a família para 

buscar o (a) aluno (a) no Colégio e será realizado o contato com os órgãos de saúde para 

informar o caso; 

2) O Colégio Jean Piaget manterá uma sala (sala 5 – Piso térreo) para o destino de alunos ou 

funcionários ou professores que estejam com algum sintoma da doença. Nesta sala, caso 

seja aluno, poderá aguardar a chegada do responsável, após a família ter sido contactada. 

3) As famílias serão bem orientadas para não enviarem os filhos para o Colégio com este 

apresentando qualquer sintoma gripal; 

4) Qualquer membro da Comunidade Escolar que apresentar sintomas compatíveis com 

suspeita da doença COVID-19 deverá informar o Colégio Jean Piaget para que possa se 

certificar que a pessoa não frequente o estabelecimento pelo período mínimo de 14 dias 

ou até que receba alta clínica. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

1) Em cada sala de aula haverá um recipiente com álcool em gel 70%; 

2) Em cada sala de aula haverá demarcação do piso com fita de segurança adesivada no piso 

nas cores amarela (posição do aluno) e vermelha (posição da carteira) indicando o 

espaçamento de 1,5m de distanciamento entre alunos, professores e auxiliares; 

3) Em cada sala de aula haverá o indicativo da metragem da sala, bem como lista com nome 

dos alunos e respectiva numeração ordenada por ordem alfabética, horário das aulas e 

nome dos professores com respectivas disciplinas; 
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4) Cada sala de aula estará equipada com internet para transmissão ao vivo das aulas, de 

forma síncrona, para os alunos que não puderem frequentar as aulas presenciais; 

5) As aulas de Matemática do das turmas de 7º a 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio serão sempre transmitidas de forma remota e assíncrona no respectivo horário da 

aula presencial, devido ao fato da professora apresentar a comorbidade Diabetes, 

devidamente atestada clinicamente. 

6) A Biblioteca funcionará em horário reduzido devido ao fato de a auxiliar bibliotecária 

apresentar a comorbidade Diabete, devidamente atestada clinicamente, impedindo-a ao 

trabalho presencial. 

 

O Colégio Jean Piaget irá avaliar a necessidade de adotar outras medidas, além das já em 

andamento e outras propostas caso o retorno às aulas se efetive durante os próximos dias, conforme 

Decreto 087/2020 da Prefeitura de Sinop com ressalvas Conforme a nota publicada no site 

do órgão, o decreto municipal 087/2020 passará por ratificações na segunda-feira 

(4). O documento terá duas novas determinações a pedido do promotor da Infância 

e da Adolescência de Sinop, Nilton Padovan.  

 

A primeira determinação diz que “para as instituições de ensino da rede privada, 

a retomada de aulas presenciais é facultativa, podendo ficar a critério de cada 

estabelecimento quando irá retomar as aulas e, assim, proceder ao cumprimento 

do ano letivo, desde que, acaso desejem retomar nas datas mencionadas pelo 

artigo 14 do Decreto, respeitem os percentuais nele previstos”. 

https://www.leiagora.com.br/noticia/80133/apos-divulgar-volta-as-aulas-prefeitura-de-sinop-muda-decreto-e-

diz-que-retorno-nas-escolas-privadas-sera-facultativo 

 

 

AULAS PRESENCIAIS E REMOTAS 

 

O Colégio entende que para assumir as aulas presenciais com todos os alunos, as famílias dos mesmos 

deveriam ser consultadas previamente através de um instrumento baseado em dados científicos e de 

conhecimento de decretos e pareceres emitidos pelos órgãos municipal, estadual e federal. Assim 

sendo, o Colégio providenciou uma ENQUETE consultando as famílias sobre a segurança que 

possuem em enviar os filhos para a escola.  

 

https://www.leiagora.com.br/noticia/80133/apos-divulgar-volta-as-aulas-prefeitura-de-sinop-muda-decreto-e-diz-que-retorno-nas-escolas-privadas-sera-facultativo
https://www.leiagora.com.br/noticia/80133/apos-divulgar-volta-as-aulas-prefeitura-de-sinop-muda-decreto-e-diz-que-retorno-nas-escolas-privadas-sera-facultativo
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De qualquer forma para o efetivo retorno será mantido o que dispõe o Decreto 087/2020 da Prefeitura 

de Sinop/MT, mantendo retorno gradual dos alunos em 50%, 70% e 100%, e de forma escalonada, 

assim como o respeito a não obrigatoriedade do envio dos filhos para as aulas presenciais. Assim 

sendo, o Colégio assegurará aulas remotas transmitidas sincronicamente ao vivo via internet aos alunos 

em suas residências. 

 

AULAS REMOTAS 

 Durante todo o período de Quarentena decretado pelo Governo Estadual – Decreto nº 407 de 16 de 

março de 2020, suspendendo as aulas a partir de 23 de março a 05 de abril de 2020 e Decreto 432/2020 

de 31 de março de 2020 suspendendo as aulas até 30 de abril de 2020, o Colégio planejou e colocou 

em prática um novo calendário de aulas e atividades remotas  assíncronas e síncronas para seus alunos,   

aulas e atividades essas,  disponibilizadas através de: 

1) Plataforma Plurall do Grupo editorial SOMOS EDUCAÇÃO responsável pela publicação do 

Sistema Ético de Ensino, material didático adotado pelo Colégio para seus alunos; 

2) Site do Colégio www.jeanpiagetsinop.com.br , espaço do aluno, lição de casa, com aulas, leituras 

e atividades encaminhadas para todas as turmas de alunos; 

3) Planilhas e Diários de Classe contendo registros que corroboram as atividades escolares 

encaminhadas com adesão satisfatória dos alunos; 

4) Relatório detalhado das comunicações entre escola e família; escola e professores, escola e 

funcionários, escola e alunos. 

 

Entre as medidas adotadas,  considerou-se a possibilidade de restrição de atividades, cancelamento de 

eventos para evitar aglomeração de pessoas, alteração do calendário escolar e até mesmo suspensão de  

aulas presenciais  pelo período necessário, com garantia de manutenção das aulas remotas com 

reposição da carga horária e atendimento das 800 horas anuais conforme deliberação do Conselho 

Nacional de Educação em 27/04/2020 e Resolução 002/2020 do Conselho Estadual de Educação de 

Mato Grosso (CEE-MT). 

 

Ressaltamos que todas as medidas atendem as recomendações das autoridades de saúde e da Educação 

Nacional, Estadual e Local visando resguardar à todos. 

 

Cordialmente, 

 

Suzana Prudente Corrêa 

Diretora Geral 

Sinop/MT, 30 de abril de 2020.  

http://www.jeanpiagetsinop.com.br/
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