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MENSAGEM DA EQUIPE PEDAGÓGICA 
 
 
Senhores pais/responsáveis, queridos alunos, o ano letivo 2021 está se iniciando! 
 
O ano de 2020 foi extremamente desafiador por causa da pandemia que assolou o mundo, com o 
vírus covid-19. Houve perdas, sofrimento, ajustes; mas houve também resiliência, estudo e 
aprendizado. Foi um período em que o CIN/Família/Alunos estiveram “juntos mesmo à distância” 
através da comunicação remota e das aulas EAD (Ensino por Aproximação Digital). Em dezembro 
concluímos com êxito o ano letivo, apesar dos pesares; nossos alunos e professores tiveram férias e 
agora um novo desafio começa. 
 
Houve um árduo trabalho institucional para implementação de equipamentos e expansão da rede 
de Internet para o aprimoramento das aulas remotas. O Colégio está, portanto, apto para quaisquer 
das modalidades de ensino que forem autorizadas: ensino remoto, híbrido ou presencial. 
 
Estamos retornando para o ano letivo 2021 com as determinações do Decreto Municipal 8.315, 
visto que a pandemia ainda persiste. No mês de fevereiro trabalharemos com a modalidade de 
ensino remoto; a partir de março há a perspectiva do ensino híbrido. 
 
 
Continuaremos seguindo os protocolos de distanciamento e higienização (pessoal e dos ambientes) 
prescritos pela Anvisa na Nota Técnica n. 22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, para a 
continuidade da segurança do nosso bem mais precioso: a vida, a saúde pessoal e coletiva.  
 
Acompanhe, portanto, neste Plano de Retorno às Aulas e Prevenção ao Covid-19, as orientações de 
higienização, biossegurança e medidas que farão parte do nosso cotidiano escolar.  
 
A conscientização dos estudantes para o cumprimento das normas de biossegurança que visam a 
manutenção da saúde e da vida de todos é uma tarefa que extrapola a escola e requer um trabalho 
em parceria com as famílias. Queremos continuar juntos na missão de promover educação de 
qualidade, com resultados para além da sala de aula. 
 
Bem-vindos ao ano letivo 2021! Que Deus nos abençoe! 
 
 

Equipe Pedagógica do Colégio Isaac Newton 
 

Cuiabá, fevereiro de 2021 
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PESSOAS CONSCIENTES E COLABORATIVAS, AMBIENTES SANITIZADOS E ORGANIZADOS, 
DISTANCIAMENTO SEGURO: ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 

 
 
 
O Colégio Isaac Newton, então, tendo como referência o ano de 2020, reestruturou o seu Plano de 
Retorno às Aulas em 2021, de acordo com o momento atual e os desdobramentos da pandemia, a 
partir de três eixos fundamentais: 
 
 

1.  pais/responsáveis, alunos, professores, colaboradores e fornecedores...   AS PESSOAS:
 

Como as pessoas deverão agir e se portar no cotidiano escolar para prevenir a disseminação do 
Covid-19?  

Fazem parte desse eixo as medidas pessoais de higienização e distanciamento, realizando-se 
protocolos diários na chegada e durante a permanência nos ambientes escolares. 

 
 

2.   salas de aula, banheiros, escadas, salas de professores, pátios, corredores, OS AMBIENTES:
bebedouros, quadra de esportes... 

  
Como serão sanitizados e organizados os ambientes escolares pelos quais transitam e/ou 
permanecem por algumas horas os alunos, professores, pais, fornecedores e colaboradores em 
geral? 
 
 

3. Diante desta nova realidade imposta pela pandemia, o A ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA:  
funcionamento das instituições educacionais é definido pelos órgãos oficiais de saúde e o 
executivo municipal. Iniciamos este ano letivo pautados pelo Decreto Municipal 8.315, que 
autoriza para fevereiro aulas remotas e, para março (salvo alguma mudança no cenário), as 
aulas híbridas. 

 
 

Leiam atentamente o Plano para compreender como se iniciará o ano letivo 2021. Mudanças poderão 
ocorrer gradativamente, de acordo com o contexto em que estamos inseridos e com as 

determinações dos órgãos governamentais. 
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1. AS PESSOAS  

 
 
Toda a organização pensada e planejada para o retorno às aulas presenciais, a pesquisa de produtos 
adequados, o cuidadoso planejamento pedagógico e a sanitização dos ambientes só fazem sentido 
por causa do eixo principal para o qual tudo converge: as pessoas, que precisarão estar 
racionalmente conectadas e cuidadosas, em prol do bem comum. 
  
 
O Contrato de Prestação de Serviço celebrado entre os responsáveis pelos alunos  e o Colégio para 
o ano letivo 2021 prevê algumas situações relativas ao momento atual, conforme cópia a seguir: 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
PARAGRAFO PRIMEIRO .- A CONTRATADA compromete-se a adotar todas as medidas de segurança 
a fim de mitigar os riscos de contágio de alunos e colaboradores com o coronavirus , incluindo : 
reforçar higienização dos ambientes e dos instrumentos utilizados por alunos e colaboradores 
conforme orientação técnica ; implementar medidas de distanciamento social ; evitar aglomerações 
em suas dependências ; instruir periodicamente seus colaboradores quanto ás melhores práticas de 
higiene e limpeza ; alternar os horários de intervalos das turmas ; e disponibilizar água, sabão e 
álcool em gel , de forma segura , em diversos locais , para a utilização de todos . A CONTRATADA 
poderá adotar medidas mais restritivas ou mais flexíveis , dependendo da situação do local e das 
orientações dos órgãos de saúde . 
 
PARAGRAFO SEGUNDO Caso a criança ou membros da família apresentem teste positivo de COVID -
19, a CONTRATADA deve ser comunicada , sendo seu retorno condicionado à  melhora dos 
sintomas e não antes de 14 dias, a contar do primeiro dia do surgimento dos sintomas . 
 
PARAGRAFO TERCEIRO .- É de inteira responsabilidade do CONTRATANTE informar à CONTRATADA 
sobre eventuais sintomas da COVID -19 nos alunos e familiares residentes no mesmo local , bem 
como é de sua responsabilidade a observância da quarentena nos casos necessários , além da 
obrigatoriedade no seguimento das medidas de segurança determinadas pelos órgãos de saúde 
com o intuito de conter e não disseminar a doença . 
 
PARAGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE concorda que , caso o aluno apresente , durante sua 
permanência nas dependências da CONTRATADA , indício de quadro infeccioso, seja febre , 
manifestações respiratórias, diarreia, espirros , tosses , entre outras , a CONTRATADA poderá 
encaminha-lo para um local em que ficará isolado dos demais estudantes e informará os 
responsáveis para busca-lo e leva-lo para avaliação médica. 
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ATENÇÃO 

  
 

1.1 Na chegada ao Colégio, diariamente, será aferida a temperatura de todas as pessoas com 
termômetros tipo infravermelho. Não poderão adentrar o Colégio aquelas que 
apresentarem febre.  

 
1.2 O uso de máscaras será obrigatório para todas as pessoas que entrarem no Colégio. É a 

norma geral e básica neste momento: a máscara deve cobrir a boca e o nariz. 
Recomenda-se que alunos, professores e colaboradores tragam diariamente consigo um 
mínimo de 03 máscaras, para trocar quando necessário.  
 

1.3 A higienização das mãos deve ser constante, com água e sabão, disponível nos banheiros 
onde também ficam os dispensers  de papel-toalha para secagem das mãos. Pode-se 
também utilizar para assepsia o álcool 70 (gel ou líquido), também encontrado em 
dispensers em todos os ambientes do Colégio.  

 
1.4 Todos os alunos e colaboradores deverão trazer de casa sua garrafinha de água. Os 

bebedouros só estarão disponíveis para o reabastecimento dos recipientes. 
 
1.5 Orientar os estudantes para não compartilharem objetos pessoais como celulares, 

canetas, apostilas, óculos, maquiagens, entre outros. 
 
1.6 É recomendado que cada pessoa traga consigo seu recipiente de  álcool gel para 
desinfecção das mãos, embora o Colégio tenha dispensers em todos os ambientes. 

 
1.6 No pátio, na quadra de esportes ou em qualquer outro ambiente, todos deverão manter 

um distanciamento físico ao conversar ou interagir com outras pessoas, evitando contatos 
físicos no ambiente escolar, sejam apertos de mão, abraços, beijos, etc.  

                               
1.7 Estudantes e colaboradores que apresentarem sintomas gripais devem permanecer 
afastados das atividades presenciais enquanto permanecerem os sintomas. 

 
1.8 Não será permitida a circulação de pais e/ou responsáveis  pelo Colégio (exceto da 
Educação Infantil devido à readaptação), exigindo-se para estes o mesmo protocolo dos 
estudantes, ou seja, uso de máscaras, aferição da temperatura, manutenção do 
distanciamento físico. 
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1.9 O acesso dos pais e/ou responsáveis para circulação no Colégio estará restrito à recepção, 
onde serão atendidos e encaminhados aos gestores para outros ambientes, se necessário. 

 
 

2. OS AMBIENTES 
 

2.1 A limpeza e desinfecção das salas de aula (atualmente estúdios de EAD) e ambientes 
externos ocorrerá diariamente com produtos aprovados pela Anvisa (de acordo com a 
Nota Técnica n.22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA) para o combate de 
microrganismos semelhantes ao novo coronavírus, à base de hipoclorito de sódio, 
quaternários de amônio e desinfetantes de uso geral com ação virucida, além do álcool 
70. 
 

2.2 A limpeza de descargas, torneiras das pias, trincos de portas, disjuntores de luz, 
dispensers, teclado dos computadores da sala, corrimãos (toda estrutura de contato), 
principalmente superfícies, será feita a cada duas horas. Sendo que corrimão, maçanetas 
de portas e disjuntores serão higienizados após início da aula e após o intervalo. 

 
2.3 Haverá atenção redobrada para a higienização dos banheiros, com sinalização na entrada 

para o distanciamento entre os usuários durante a utilização do espaço.  
 

2.4 As portas das salas ficarão abertas para maior ventilação nos ambientes.  Os filtros de ar 
condicionado seguem orientação do fabricante para higienização.   

 
2.5 As equipes de manutenção e higienização estão recebendo treinamento e 

acompanhamento constante sobre a atuação nos espaços e no manuseio dos produtos 
utilizados, bem como utilizando os equipamentos adequados de EPI para sua própria 
segurança, segundo a recomendação da ANVISA na Nota Técnica n. 
22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA. 
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3. A ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DO ANO LETIVO 2021 

 
O Decreto Municipal nº 8.315, de 22 de janeiro de 2021, autorizou para o mês de fevereiro apenas o 
ensino remoto e o sistema híbrido para o mês de março, conforme transcrição abaixo: 
 
 

CAPITULO II 
 

DAS DISPOSIÇÕES INERENTES À REDE PRIVADA DE ENSINO 
 

Art. 2° Fica permitida, a partir de 01 de fevereiro de 2021, a retomada das atividades 

educacionais na forma presencial, nas unidades da rede privada de ensino, tão somente no 

que se refere à educação infantil, na proporção de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade de cada sala de aula. 

 

Art. 3° As atividades educacionais no ano letivo de 2021, no ensino fundamental e 

ensino médio, nas unidades da rede privada, se darão da seguinte forma: 

 
I - de 01 a    28 de fevereiro de 2021, as atividades educacionais se darão exclusivamente 

por intermédio do uso de tecnologia digital e estratégias de ensino a distância - EAD; 

 

II- a partir de 01 de março de 2021 as atividades educacionais passam a ser realizadas 

pelo sistema híbrido, até o pleno restabelecimento das atividades presenciais. “ 

 
 

3.1 No mês de março, portanto, salvo disposição municipal diferente, as turmas estarão 
semanalmente no Colégio e na semana seguinte terão aulas remotas pela Plataforma, 
respeitando sempre o contingente de 50% do total de alunos nas aulas presenciais e 50% 
nas aulas remotas.  
 
 

3.2 As carteiras dos estudantes estarão organizadas em no mínimo 1,5m de distância. O 
professor manterá distanciamento mínimo de 1,5m dos estudantes, permanecendo no 
tablado. 
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3.3  As informações relativas à organização pedagógica estão sendo encaminhadas 
gradativamente aos pais pelo e-mail cadastrado no sistema no ato da matrícula. Os alunos 
recebem tais informações pela Sala de Aula  Virtual de cada turma, no Google Classroom (bem 
como nos grupos de Whatsapp institucionais, monitorados pelas Orientadoras Pedagógicas). 
Sempre que houver mudança de e-mail ou telefone, solicitamos que a família informe às 
Orientadoras Pedagógicas e/ou à Coordenação do segmento em que o aluno estuda. 
 
 

3.4 Os alunos deverão assistir às aulas remotas (EAD) diariamente, no horário 
regulamentar do seu turno, com as câmeras abertas e devidamente uniformizados, 
acessando o link do Zoom com o seu nome completo e seguindo as mesmas normas 
de conduta do sistema presencial.  

 
3.5 As famílias receberão comunicados de atualização desse Plano de Retorno às Aulas e 

Prevenção ao Covid -19 sempre que houver alguma alteração.  
 

3.6 Para evitar aglomerações, todos os eventos previstos no Calendário escolar inicial 
estão suspensos por tempo indeterminado. 

 
Todas as pessoas que circularem na escola serão incentivadas a realizar a higienização periódica de 
seus pertences (computadores, celulares e demais materiais de trabalho) com álcool líquido. 
 
 
 
 
 
 

Termo de Cumprimento do Plano 
(disponível a seguir, para conhecimento, ao final deste documento). 

 

Para o retorno às aulas no sistema híbrido, todas as famílias deverão assinar e se comprometer em 
seguir o Acordo. 
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ACORDO DE CUMPRIMENTO AO PLANO DE  
RETORNO ÀS AULAS NO ANO LETIVO 2021 E PREVENÇÃO DO COVID-19 

 
 
 

Eu,______________________________________________________________________________                                               

CPF:__________________________________,RG: ______________________________________ , 

residente na rua: ___________________________________________________________, nº 

,__________ no município de ________________________________ , Mato Grosso – MT, 

responsável legal, pelo estudante ____________________________________________________ 

da turma: ______________________, turno ________________________, regularmente 

matriculado no Colégio Isaac Newton para o ano letivo 2021 DECLARO estar ciente e de acordo com 

as especificidades do Plano de Retorno às Aulas e Prevenção ao Covid -19, orientando da melhor 

forma também o menor sob minha responsabilidade. Encaminho o presente Termo de Acordo 

preenchido e devidamente assinado, assumindo o compromisso de cumprir o Plano apresentado 

pelo Colégio Isaac Newton.  

 

DECLARO, ainda, estar ciente de que o não cumprimento das disposições do Plano de Prevenção e 

demais orientações do Colégio não me dá direito a qualquer reclamação futura.  

 
 
 
 
 
 
Cuiabá, _________ de _______________________________ de 2021 


