


É com grande satisfação que
recebemos nossos alunos de volta
às aulas presenciais.

A fim de garantir o retorno mais
tranquilo possível, medidas rígidas
de higiene e distanciamento serão
tomadas para a segurança de
todos.

Contaremos com infraestrutura
tecnológica de apoio às nossas
ações pedagógicas, com novas
ferramentas e procedimentos.

Para que tenhamos sucesso, é
imprescindível que este PLANO DE
RETORNO seja acolhido e estudado
pelas famílias e pelos alunos.

#tmj
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COVID-19 - INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA

Causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a COVID-19
é uma doença que pode gerar desde infecções
assintomáticas até quadros bastante graves,
principalmente respiratórios.  Cerca de 2 milhões de
pessoas já morreram por COVID-19 em todo o mundo.

O vírus é transmitido de pessoa para pessoa com grande
facilidade, principalmente por meio de tosse, espirro ou
aerossóis oriundos da fala ou respiração. Também pode
ocorrer o contágio indireto, por meio de superfícies ou
objetos infectados.

O período de incubação da doença é de 2 a 14 dias, sendo
mais comum a manifestação de sintomas no 5º dia.

Fonte:  ANVISA (www.anvisa.gov.br)

COLÉGIO ARGUMENTO



1 
Manter

distanciamento
social de 1,5 m.

3 
Lavar as mãos

constantemente
com água e sabão
ou higienizar com

álcool em gel.

2 
Usar

máscara facial.

4 
Redobrar os

cuidados com
higiene (pessoal e

do ambiente).

COVID-19 - INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA
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Febre igual ou maior que 37,5 °C

Tosse

Dificuldade respiratória ("falta de ar")

Taquicardia

Sintomas nasais (corisa ou congestão)

Dor de cabeça

Dor de garganta ou dor ao engolir

Dor no corpo ou nas articulações

Cansaço ou moleza

Perda ou diminuição do paladar e olfato

Diminuição do apetite

Diarreia, náuseas ou vômitos.
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COVID-19 - INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA

Fonte: OPAS (www.paho.org)
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Rotinas de
Segurança
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Pessoas com
sintomas da
COVID-19.

Pessoas que tiveram
contato recente com
caso de COVID-19.

Pessoas
com

comorbidades.

Pessoas que não se
enquadram nos
casos anteriores.

 Se a recomendação
médica for para
permanecer em
casa, permaneça.

Não podem ir à Escola.

Devem procurar
atendimento médico
e fazer teste para

COVID-19.

Devem procurar um
médico para decidir

sobre cumprir
quarentena de 14
dias em casa.

Podem ir à Escola.
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ROTINAS DE SEGURANÇA
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Em caso de suspeita ou de contaminação
comprovada de qualquer membro da
comunidade escolar, a Coordenação deve ser
comunicada imediatamente, por e-mail.

A SEGURANÇA DE TODOS
É RESPONSABILIDADE DE CADA UM.
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ROTINAS DE SEGURANÇA

MÁSCARA FACIAL
O uso é obrigatório nas dependências da Escola.
Deve-se trazer mais de uma, para eventual troca.

COLÉGIO ARGUMENTO

AFERIÇÃO DE TEMPERATURA
Em todas as entradas da Escola, haverá um
funcionário com termômetro infravermelho.

1,5m

TAPETES SANITIZANTES
Umedecidos com solução desinfetante,
higienizam os solados dos calçados.

ÁLCOOL EM GEL
Deve-se higienizar as mãos ao entrar na Escola.
Há dispensers com álcool em gel por todo o prédio.

DISTANCIAMENTO
Em todos os ambientes da Escola, é obrigatório
manter distanciamento social de pelo menos 1,5m.



Ao chegar ao colégio, os
alunos serão orientados a
seguir diretamente para
suas salas de aula, não
podendo permanecer no
pátio ou circulando pelos
corredores.
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Os pais não estão
autorizados a entrar na
Escola acompanhando
os filhos.

Os horários de entrada e saída foram alterados, a
fim de melhor distribuir o fluxo pelo prédio.

Ao final da aula, os alunos
serão liberados de forma
escalonada, de modo a
evitar aglomerações.

Não é permitida a permanência nas áreas comuns
da Escola após o término das aulas.



Os ventiladores ficarão desligados
para não causar uma disseminação
maior do vírus em suspensão, caso
esteja ocorrendo. As portas e janelas
ficarão abertas para se obter o
máximo de ventilação natural.

Cada sala de aula terá um
dispenser externo com álcool em
gel em sua entrada e mais um
recipiente, em seu interior,
disponibilizado durante as aulas.
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Após cada período de aulas, as
salas e seus equipamentos serão
higienizados conforme as
orientações da Anvisa.
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Levar o mínimo possível de
materiais, e somente de
uso individual (canetas,
lápis, borracha, caderno,
garrafinha, apostila etc.).

Ter sempre máscaras de
reserva, acondicionadas
em plásticos higienizados,
para troca a cada 3 horas
ou se necessário.



Na primeira etapa do retorno presencial,
a Cantina da Escola estará fechada,
a fim de evitar filas e aglomerações.

Recomendamos que os alunos tragam
seus lanches de casa e, para maior
segurança, que estejam acondicionados
em embalagens descartáveis.

Os intervalos para lanche
serão feitos em sala de aula.

ROTINAS DE SEGURANÇA COLÉGIO ARGUMENTO
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Antes e após a utilização dos
bebedouros, os alunos devem higienizar
as mãos com álcool em gel. 

É imprescindível que os alunos tragam
suas garrafinhas individuais de água.

Os bebedouros só podem ser utilizados
para encher as garrafinhas.

ROTINAS DE SEGURANÇA COLÉGIO ARGUMENTO
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O transporte escolar é um serviço
oferecido por terceiros e contratado
diretamente pelas famílias, sem
vínculos com o colégio.

Sendo assim, as famílias devem
cobrar e fiscalizar a adoção de
medidas de segurança sanitária por
parte dos prestadores desse serviço.

ROTINAS DE SEGURANÇA COLÉGIO ARGUMENTO
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Sistema
Híbrido

18



O Sistema Híbrido combina os ensinos
remoto e presencial: enquanto uma
parte dos alunos assiste às aulas na
Escola, o restante acompanha as
mesmas aulas de casa, em tempo real.

Para que essa estratégia se viabilize,
mantendo a segurança sanitária de
todos, será necessário implementar um
rodízio de alunos.

COMO FUNCIONA

SISTEMA HÍBRIDO COLÉGIO ARGUMENTO
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Na primeira fase,
receberemos 33% dos
alunos a cada dia. Os
demais permanecerão
em casa acompanhando
as aulas remotamente.

Para que isso seja viável,
cada aluno estará
relacionado com duas
identificações de turma. 

Uma COR (laranja, azul ou verde) que
indica o rodízio propriamente dito, ou seja,
o dia da semana que o aluno virá à Escola.

Uma LETRA GREGA (alfa, beta ou gama),
que indica a turma com a qual o aluno
assistirá às aulas na primeira fase do
retorno.

O retorno às aulas
presenciais ocorrerá de
forma gradual.

SISTEMA HÍBRIDO COLÉGIO ARGUMENTO
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Vejamos o CALENDÁRIO REAL
de algumas semanas de aula.

Como JOÃO é da turma
laranja    , ele só irá à Escola
nos dias que estão pintados
em laranja no calendário.

Nos demais dias, ficará em
casa, acompanhando as
aulas com a turma do 1º ano
ALFA.

Consideremos o aluno
JOÃO, do 1º ano ALFA    .

SISTEMA HÍBRIDO COLÉGIO ARGUMENTO
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Microsoft Teams

MOODLE

SALA DE AULA VIRTUAL,
por meio da qual o aluno:

assistirá às aulas quando estiver em casa;

terá acesso ao horário de aulas;

receberá comunicados da Escola.

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM,

por meio do qual o aluno:

receberá material dos professores;

fará e entregará tarefas;

participará de fórum de dúvidas.

PROCEDIMENTOS TECNOLÓGICOS COLÉGIO ARGUMENTO
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@argumentocolegio.com.brnº de matrícula

COLÉGIO ARGUMENTOPROCEDIMENTOS TECNOLÓGICOS
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Todos os alunos têm um e-mail da Escola, no seguinte formato:

Para ativar esse e-mail, é preciso entrar no Office 365 (www.office.com):
1ª TELA 2ª TELA 3ª TELA

Clicar em ENTRAR. Digitar o e-mail do aluno e
clicar em AVANÇAR.

Digitar a senha provisória 
Alunos#A350

e clicar em ENTRAR.

http://www.office.com/


É importante que essa senha seja

anotada em local seguro, pois a

Escola não terá acesso a ela.

No primeiro acesso, deve-se criar uma NOVA SENHA.

Feito isso, será aberta a tela inicial do Office 365 Business,
por meio do qual a Escola disponibilizará aos seus alunos:

 

COLÉGIO ARGUMENTOPROCEDIMENTOS TECNOLÓGICOS
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Word Excel PowerPoint Outlook OneDrive Teams
Processador

de textos
Editor de
planilhas

Editor de
apresentações

Caixa de
correio

Drive de 1 TB para
armazenamento

de arquivos

Plataforma de
Comunicação e

Videoconferência



Clique para visualizar o
HORÁRIO DE AULAS

 

Clique para entrar
na SALA VIRTUAL

Clique para
entrar no

TEAMS

COLÉGIO ARGUMENTOPROCEDIMENTOS TECNOLÓGICOS
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Assim que a 1ª aula do dia começar, aparecerá o aviso na tela do Teams.
Basta clicar em INGRESSAR para entrar na aula, permanecendo na
mesma videochamada até o término da última aula do período.

Clique para
entrar na aula

Aviso de
início da aula



O acesso ao MOODLE
será feito pelo site da Escola.

Os alunos serão orientados
pela Coordenação, em aula,
sobre os procedimentos
para acessá-lo e a forma de
utilizá-lo.

COLÉGIO ARGUMENTOPROCEDIMENTOS TECNOLÓGICOS

www.argumento.com.br
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http://www.argumento.com.br/


(11) 99397-6624

francisco@argumento.com.br

(11) 98883-4290

marcelo@argumento.com.br

MARCELO

FRANCISCO

COLÉGIO ARGUMENTOPROCEDIMENTOS TECNOLÓGICOS
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Início
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Visando à
segurança sanitária

de todos e à
adaptação ao
"novo normal",

o início das aulas
será feito de forma

escalonada.

1º ao 3º ano
Ensino Fundamental

4º ao 6º ano
Ensino Fundamental

7º ao 9º ano
Ensino Fundamental

1ª à 3ª série
Ensino Médio

FEVEREIRO
1

FEVEREIRO

FEVEREIRO FEVEREIRO

4

8 10



Trabalhando juntos,
construtivamente, faremos um

PR
OF
ES

SO
RES ALUNOS

FU
N
CIONÁRIOS

FA

M
ÍL
IA
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excelente 2021!


