


COLÉGIO SANTA TERESA DE JESUS
EDUCAÇÃO HUMANIZADORA, TRANSFORMADORA E LIBERTADORA

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 106 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.



PREVENTIVO

Ética do cuidado

MONITORAMENTO

Acompanhamento 
humano

SEGURANÇA 

Compromisso com 

a vida

DIALÓGICO

Junto às famílias, 
alunos e 

educadores



Kit pessoal 
(cada aluno trará o seu)

ÁLCOOL EM GEL E 

MÁSCARAS PARA TROCA, 

GARRAFINHA COM ÁGUA E 

LANCHE

Cantina da escola

COMPRA ON-LINE 

Formas de distribuição 

diferenciadas para os 

lanches e refeições

Evitando o risco de 

contaminação 

NENHUM RESPONSÁVEL 

ENTRARÁ NAS DEPENDÊNCIAS 

INTERNAS DO COLÉGIO

Comunicação visual

TODA A ESCOLA ESTARÁ 

SINALIZADA EM RELAÇÃO 

AOS PROCEDIEMENTOS DOS 

AMBIENTES



Uso obrigatório de máscara 
facial, com substituição

a cada 3 horas

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

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

manusear dinheiro...

Utilizar somente toalhas 
descartáveis

Utilização do bebedouro apenas 
para abastecimento de garrafas 

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



Higienização frequente das 
maçanetas das portas

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 

Horários de entrada, saída e 
recreio escalonados, evitando 

aglomerações



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

residem com ele

O lanche será entregue em sala 
e o recreio acontecerá em dias 
determinados e divididos por 

turmas

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

Nos banheiros, utilização da 
metade da capacidade das 
cabines e com monitor no 
corredor que mediará a 

circulação



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




