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Procedimento 

Operacional Padrão 

(POP)



Cuidar de si para também cuidar do outro e da Casa Comum, sendo corresponsáveis na construção 

de uma sociedade comprometida com a ética do cuidado, além de uma proposta pedagógica que 

busca construir o pensamento crítico gerador de novos saberes, os quais proporcionam a 

capacidade de argumentar, dialogar, aceitar as diferenças, aprender a trabalhar em equipe, a se 

relacionar socialmente, a incluir, atuando pela defesa da vida e da promoção da cidadania, 

alicerçada em valores cristãos, que fortalecem a trajetória  do CSTJ, nesses seus 105 anos de 

existência, em consonância com  a formação de seus alunos como agentes transformadores de um 

mundo mais justo, solidário e fraterno, onde  são capazes de vivenciarem a colaboração, a 

dignidade humana e a defesa da vida em sua plenitude.
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Seguindo o distanciamento social necessário, nos 

preparamos para o retorno às aulas presenciais. 

Em conformidade com as informações que surgem sobre a 

evolução dos gráficos de acompanhamento da COVID-19 e 

sobre as necessidades estruturais e emocionais, nos 

equipamos para receber nossos alunos, primando pela vida.



PREVENTIVO

Ética do cuidado

MONITORAMENTO

Acompanhamento 
humano

SEGURANÇA 

Compromisso com 

a vida

DIALÓGICO

Junto às famílias, 
alunos e 

educadores





A equipe administrativa e pedagógica do CSTJ reúne-se 
periodicamente para, em consonância com as diretrizes do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) e demais órgãos 
competentes, planejar  e estruturar a organização do calendário 
e currículo escolar, a fim de promover e garantir a qualidade da 

educação teresiana em tempos de pandemia

Tornaremos público, através do plano estratégico para o
retorno às atividades presenciais, as ações que
permearão a nova etapa de vida escolar

O retorno acontecerá com base na fase favorável ao 
combate à COVID-19, salvaguardando as proporções 
com base na saúde emocional e física da comunidade 

educativa
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Antes da recepção dos nossos alunos e 
colaboradores, todos os espaços e estruturas 

móveis e imóveis serão higienizados por 
empresa confiável e especializada

Readequaremos os espaços físicos, 
favorecendo o distanciamento entre as 

pessoas, a fim de evitar o contágio

Divulgamos através de informativos, cartazes, 
postagens institucionais nas mídias sociais, 

sobre os meios necessários para a 
preservação da saúde
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Construímos e mediamos avaliações diagnósticas para 
identificar os níveis de aprendizagem, implementando 
retomada e monitoramento do processo pedagógico, 

além de adequar os Planos de Ensino

Manteremos uma escuta ativa com alunos e familiares
garantindo o apoio pedagógico, socioemocional e
pastoral de forma fraterna e solidária a todos

Adquirimos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) para os funcionários e investigaremos as 

comorbidades de todos os colaboradores 
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Adequamos os bebedouros para a 
utilização exclusiva para encher copos e 

garrafinhas

Promovemos encontros virtuais para 
fortalecimento emocional e da fé 

(Pastoral)

Tornaremos público o protocolo da 
Cantina Escolar
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Aferição da temperatura das 
pessoas que ingressarem ao 

Colégio

Uso obrigatório de máscara 
facial, com substituição

a cada 3 horas

Ingresso no colégio apenas
para os que estiverem com 

temperatura abaixo de 37,8ºC

Orientar a retirada de todos os 
objetos de adorno pessoal que 
possam acumular sujeira como 

anéis, pulseiras e relógios

Lavar as mãos ou utilizar álcool 
em gel, após tocar em 

superfícies, antes e após o 
lanche, a ida ao banheiro, ao 

manusear dinheiro...



Comunicar ao colégio qualquer 
sintoma da COVID-19, tanto do 
aluno quanto das pessoas que 

residem com ele

Utilizar somente toalhas 
descartáveis

Sinalizações de distanciamento 
nos espaços escolares

Promover o isolamento imediato de 
qualquer aluno ou funcionário que 

apresente os sintomas
característicos da COVID-19 

orientando-os e a seus familiares, a 
seguirem os procedimentos indicados
pelas autoridades de saúde pública

Utilização do bebedouro apenas 
para abastecimento de garrafas 

e copos individuais, portanto 
cada aluno trará o seu de casa



Responsáveis mantendo 
afastamento nos portões 

do colégio

Liberar os alunos de forma 
escalonada

Limitar a quantidade de 
pessoas em espaços 

comuns da unidade escolar

Agendar serviços de 
secretaria, salvo casos de 
urgência, assim definidos 

pela direção escolar

Manter, preferencialmente, 
janelas e portas abertas, 

facilitando a circulação de 
ar e só utilizar o ar 

condicionado quando for 
imprescindível



Higienização frequente das 
maçanetas das portas a 

cada 2 horas

Promover frequente 
higienização dos materiais 

pedagógicos

Promover a higienização 
permanente de mouses e 
teclados de computadores

Esvaziar as lixeiras das 
salas de aula, banheiros e 
de outros espaços, antes 

de estarem completamente 
cheias. Rotina de limpeza, 

a cada 2 horas

Horários de entrada, saída 
e recreio escalonados, 
evitando aglomerações




