
 

  

 

 

 

MEDIDAS GERAIS DE 

BIOSSEGURANÇA PARA  

A COLÔNIA DE FÉRIAS  
 

Estamos muito felizes em retornar com nossa Colônia de Férias. Medidas 

significativas estão sendo tomadas, de acordo com o protocolo de 

procedimentos de segurança, deliberado pelo Sindicato das Escolas 

Particulares – SINEPE.  

Assim, redigimos um comunicado mais específico para a Colônia de 

Férias.   
 

I. SEGURANÇA E TRANQUILIDADE PARA AS CRIANÇAS 
1.  Todos os profissionais foram orientados sobre os 

procedimentos de segurança.   

2.  É fundamental que Pais e/ou Responsáveis acatem 

as orientações detalhadas abaixo.   

3.  Cuidados a serem verificados antes do início da 

colônia. Nesses casos, incentivamos o isolamento ou 

permanência em casa e a comunicação imediata ao 

Colégio:   

–  Se houver caso recente de Covid-19 de algum 

familiar na casa onde a criança reside, ela deverá 

cumprir o isolamento de 14 dias;  

–  Caso a criança esteja febril ou apresente algum sintoma gripal ou alergia 

respiratória, deverá permanecer em casa e ser observada pela família. Para 

voltar à escola, a família apresentará atestado médico, constando que ela 

está apta, ou o resultado do SWAB-PCR, combinando a data com a 

Coordenação da Colônia de Férias.   



 

  

4.  Caso a criança esteja no Colégio e se mostre indisposta ou apresente febre, 

coriza, tosse, vômito, diarreia, etc., será dirigida a um local reservado. Os pais 

serão avisados para que venham apanhá-la imediatamente. 

 

II. MOMENTO DA CHEGADA – PROCEDIMENTOS 
1.  Observar o horário de início da Colônia de Férias:  

  - MANHÃ: 7h30min   

 - TARDE: 13h30min  

 

2. Todos, adultos e crianças (a partir do Infantil 3), devem usar máscaras, cobrindo 

a boca e o nariz.   

 

3.  Evitar a aglomeração e conversas em qualquer local no Colégio; o 

distanciamento indicado de 1,5 m deve ser mantido nos momentos de chegada 

em todos os espaços da escola (evitar beijos, abraços, apertos de mão, colocar 

no braço).   

 

4.  Toda criança, ao entrar no Colégio, passará pelo processo a seguir:   

a.  Aferição de temperatura (termômetro digital infravermelho);   

b.  Higiene das mãos (água e sabão ou álcool em gel 70%);   

c.  Pés a serem esfregados no tapete sanitizante;   

d.  Troca de máscara da criança. Ver tópico III, item 1, letra d.   

e.  Vindo de transporte escolar ou coletivo, um profissional da equipe realizará 

a troca da máscara por uma limpa.  

  

5.  Após a higienização, sugerimos que:   

a.  As crianças do Infantil 1, 2 e 3 possam ser acompanhadas por somente um 

dos responsáveis até as salas indicadas. A despedida da criança deve ser 

breve;  

b.  As crianças do Infantil 4 ao 7º ano possam entrar sozinhas, sendo recebidas 

nos portões e acompanhadas por profissionais da Colônia de Férias.  

 

6.  Não será permitido que a criança traga qualquer brinquedo, com exceção dos 

dias orientados na programação da Colônia de Férias. Teremos, em sala, 

brinquedos que possam ser higienizados após o uso e não haverá trocas entre 

elas.  



 

  

III. MATERIAIS INDIVIDUAIS A SEREM ENVIADOS 

DIARIAMENTE NA MOCHILA/LANCHEIRA (conforme 

especificações abaixo) 
 

1.  Mochila da criança:   

a.  Roupa extra dentro de sacos plásticos e objetos de higiene pessoal e 

devidamente identificados para os alunos de 1 a 3 anos e tempo integral;  

b.  Uma toalha para o asseio/ou banho para os alunos de 1 a 3 anos e tempo 

integral;   

c.  Um lençol dentro de um saco plástico para os alunos de 1 a 3 anos e tempo 

integral;  

d.  Enviar 3 máscaras com o nome marcado (a 1ª vem no rosto, a 2ª será trocada 

após o lanche e a 3ª poderá ser para alguma eventualidade – alunos de 

tempo integral deverão trazer diariamente 5 máscaras);   

e.  Um colchonete para os alunos de tempo integral.  

 

2.  Lancheira (o lanche será mantido dentro da lancheira):   

a.  Dar preferência a alimentos prontos, que não 

precisem ser manipulados pelas professoras da sala 

ou levados para o refrigerador;  

 b.  Uma toalha de mãos* para colocar o lanche na mesa 

sobre ela;   

c.  Lembrete: Após o lanche, as sobras de alimentos 

serão descartadas e os objetos usados serão 

embrulhados, sem lavagem, na toalha do lanche;   

d.  Uma garrafinha* com água (o bebedouro terá uma 

torneira para o reabastecimento, quando 

necessário).   

*TODOS OS ITENS DEVEM SER DEVIDAMENTE 

IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA. 

 

 

 

 

 



 

  

Para mais informações sobre a programação da 

nossa Colônia de Férias, aponte a câmera do seu 

celular para o QR Code. 

IV. ROTINA DIÁRIA DA COLÔNIA DE FÉRIAS 
1.  As crianças serão organizadas conforme a faixa etária. Cada grupo executará 

as atividades propostas nas oficinas recreativas, em sistema de rodízio, sempre 

acompanhadas de profissionais, respeitando o distanciamento e o protocolo de 

segurança;   

2.  Para as atividades recreativas, optaremos por espaços amplos e abertos 

devidamente higienizados;  

3.  O planejamento das aulas e das atividades foi elaborado pelo corpo técnico, com 

propostas significativas e lúdicas para a adaptação das crianças à nova 

realidade;   

4.  No decorrer da rotina, estimularemos nas crianças:   

-  A higienização adequada de suas mãos (com água e sabão ou álcool em gel 

70%);   

-  O uso correto da máscara;   

-  Não tocar em seus olhos, boca e nariz, nem dar as mãos e abraços;   

-  O cuidado com seu espaço pessoal, mantendo distância segura entre elas. 

 

V.  MOMENTO DA SAÍDA 
1.  Observar o horário do término da Colônia de Férias:  

  - MANHÃ: 11h30min   

 - TARDE: 17h30min  

a.  Deverão ser apanhadas assim que a aula terminar, visando à segurança 

emocional e à saúde delas e de todo o grupo, e também em cumprimento ao 

Protocolo de Segurança.  

b.  As crianças permanecerão em sala, aguardando os Pais e/ou Responsáveis.  

À medida que os responsáveis forem chegando, um profissional as levará até 

o portão.   

 

 


