
Que essa nova etapa seja de superações e progresso.

Retorno Gradual Híbrido Presencial 
de Estudantes

Campus Realengo II

“o mais difícil com relação à ética é fazer a 
coisa certa mesmo quando essa atitude não 
atende aos nossos interesses”

Howard Gardner

Nossa apresentação começará em 
breve.

Continue aguardando!



Premissas para esse retorno gradual...
Aprovado pelo CONSUP

• 20% de turma com até 50% de estudantes/turma

• Atividades no contraturno (diurno);

• Cursos do noturno com projetos específicos (PROEJA e 

GRADUAÇÃO);

• Seguir as orientações de organização da Portaria 2.151/2021 e 

Resolução 183/2021

• Seguir os Protocolos Sanitários da Resolução 182/2021 - PLANO 

EMERGENCIAL DE PROTOCOLOS DO COLÉGIO PEDRO II

Destaca-se que a Direção já havia implantado o Protocolo de Acesso ao 

Campus desde março, que foi atualizado diante do retorno obrigatório.



• Informações básicas (completa em nosso Protocolo de Acesso ao Campus 

Ampliado):

• Obrigatoriedade de máscaras adequadas;

• Aferição de temperatura;

• Apresentação de Passaporte Vacinal;

• Manter o distanciamento de 1,5 metros, evitando “grupos”;

• Pessoas com sintomas gripais ou similares não poderão acessar o 

campus.

• Comunicado emitido no nosso Blog em 16/11 (e por mala-direta)

Como acessar o Campus?



• Horários das atividades: 9h às 12h / 14h às 17h / 18h30 às 21:30

• A entrada no campus poderá ocorrer até 20 minutos antes do início do turno.

• Os intervalos terão 20 minutos de duração nos turnos.

• Temperatura verificada na entrada no Campus. 

• Uso obrigatório de máscaras de proteção facial e distanciamento de 1,5 metros

• Apresentação ao Assistente de Alunos do Passaporte Vacinal.

• Apresentação da Carteira Escolar ou identidade oficial com foto.

• Uniforme completo. PORTARIA 9_2021 – CRE2_CPII

• Estudantes NÃO relacionados para o dia serão orientados a retornarem aos seus lares.

• Estudantes não poderão permanecer no campus após as atividades (ou antes).

• Merenda será consumida no Refeitório ou espaços definidos pelo SOE.

• Não atendendo a nossa organização e normativas será adotado o Código de Ética Discente.

Acesso de Estudantes...



• Atendimentos somente por agendamento prévio via telefone ou e-mail 

(Protocolo de Acesso ao Campus Ampliado).

• Não será autorizada a entrada ou permanência no Campus.

• O acompanhante do(a) estudante no trajeto ao Campus, não poderá aguardar no 

Campus.

• O Centro de Inclusão Digital (Biblioteca Digital) estará aberto das 9h às 15h.

• Uso obrigatório de máscaras de proteção facial deverá ser atendido em qualquer 

situação.

• Apresentação obrigatória de Passaporte Vacinal quando acessar o Campus 

(apresentar na portaria).

• Não será autorizada a entrada no Campus quem descumprir nossa organização e 

protocolos.

Acesso de Responsáveis e familiares...



• Turmas já divididas e publicadas em nosso Blog (exceção PROEJA e Graduação).

• Ter atenção à semana, dia e horário do grupo da turma.

• Não será autorizada a mudança de grupos.

• O Horário será divulgado semanalmente (quinta-feira anterior).

• Foi elaborado conforme premissas aprovadas nos conselhos da instituição.

• O Horário de merenda segue o planejamento da Nutricionista.

• Merenda seca (lanche) – nos intervalos dos turnos.

• Merenda tradicional (refeição) – na mudança de turno. 

• Obs.: não recebemos, ainda, os produtos necessários. A merenda tradicional deverá ser 

normalizada somente na segunda semana, após analise por parte da Nutrição do 

Colégio.

Sobre Turmas e Horários



Agradecemos a 
participação de todos e 
todas!

FIQUEM ATENTOS AOS NOSSOS 

COMUNICADOS NO BLOG E NAS 

INFORMAÇÕS ENVIADAS POR MALA-DIRETA.


