
 

 

 
Plano de Retorno às Aulas 
Trata-se de um plano de retorno gradual às aulas presenciais concebido de forma a absorver as 
variações normativas do período de pandemia, respeitando os desejos e decisões de cada família, e a 
viabilidade financeira e de realização do Sion. 
 
Usamos na construção deste plano todas as determinações Municipais, Estaduais e recomendações da 
Comissão de Biossegurança do Grupo Cathedral, ao qual o Sion está vinculado. 
 
Este plano será divulgado a todos os interessados (famílias, alunos, professores, colaboradores), para 
que possamos organizar da melhor forma possível a sua implementação. 

Alunos em participação virtual ou presencial 
As famílias devem manifestar a opção desejada para seus filhos, optando entre virtual ou presencial. 
Sua escolha prevalecerá sempre para cada mês-calendário (do primeiro ao último dia de cada mês). 
 
Para alterar a opção do aluno, a família deverá se manifestar até o dia 20 do mês anterior ao desejado. 
As alterações estão sujeitas à avaliação do Sion, podendo ser deferidas ou indeferidas. 
 
Um aluno presencial poderá optar, em qualquer dos seus dias presenciais, por assistir às aulas no 
formato virtual, no mesmo horário da respectiva aula presencial; contudo, ele continuará sendo 
considerado aluno presencial para todos os efeitos, como a classificação da turma e implicações 
financeiras. 

Turmas virtuais e híbridas 
Toda turma do Sion será classificada como turma virtual ou híbrida, conforme definições: (i) turma virtual 
é a turma do Sion que só oferece aulas no formato virtual; (ii) turma híbrida é a que oferece aulas no 
formato virtual e presencial, simultaneamente. 
 
Essa classificação é específica por turma, e valerá para cada mês-calendário do dia 1 ao último dia do 
mês. A cada início de mês, as turmas podem permanecer na classificação anterior, ou podem ser 
reclassificadas entre virtual ou híbrida, de acordo com o número de alunos presenciais confirmados. 
Uma turma só será híbrida se tivermos 5 ou mais alunos presenciais; com 4 ou menos alunos 
presenciais, a turma será virtual.  

Turmas híbridas e subturmas 
As turmas híbridas com menos de 20 alunos presenciais receberão todos os seus alunos presenciais 
diariamente; as turmas híbridas com mais de 20 alunos presenciais terão os alunos presenciais 



divididos em duas subturmas PAR e ÍMPAR; os alunos da subturma PAR assistirão aulas presenciais 
nos dias pares do mês e a subturma ÍMPAR nos dias ímpares. 
 
As turmas híbridas terão aulas presenciais (professor e alunos em sala de aula), onde o professor terá 
audiência presencial e remota, e portanto dará a mesma aula para alunos presenciais e alunos remotos 
via Google Classroom; as salas de aula do Sion estão preparadas para tal procedimento. 

Desconto por aluno virtual 
O Sion, por decisão voluntária, tem concedido um mínimo de 30% de desconto para as mensalidades, 
quando pagas em data adimplente, referentes aos meses de fevereiro e março de 2021, podendo ou 
não prorrogar o período desse desconto. ESTE DESCONTO SÓ SERÁ CONCEDIDO PARA ALUNOS 
VIRTUAIS. 

Entrada e saída 
Na chegada, os alunos serão encaminhados diretamente para suas salas de aula; na saída, a liberação 
dos alunos será feita do mesmo modo, tendo no máximo 10 min de tolerância após o horário de saída. 
 
Na entrada, diariamente, será realizada a aferição da temperatura de todas as pessoas. Qualquer 
pessoa com temperatura superior a 37,5 oC deverá retornar para casa. 

Permanência, etiqueta e vestimentas no Sion 
Os alunos deverão usar máscara durante toda a sua permanência no Sion e arredores. Eles deverão 
trocá-las nos horários de lanche ou após 3 horas de uso. Os alunos deverão usar calçados que 
permitam a higienização do solado com produto desinfetante (tapete higienizador). Os alunos deverão 
manter os cabelos presos e evitar o uso de bijuterias, jóias, anéis, relógios e outros adereços. 
 
Os bebedouros estarão disponíveis somente para enchimento de garrafas, que podem ser trazidas 
pelos alunos de casa. Não será permitido que o aluno faça empréstimos de nenhum item de uso 
individual. 
 
Todos devem evitar contato físico, como apertos de mãos ou abraços. Manter sempre o distanciamento 
social. Não serão permitidos empréstimos de materiais escolares; recomendamos que cada aluno traga 
sua necessaire com os materiais de uso pessoal, inclusive o álcool em gel (70%) e a segunda máscara. 
 
Higienizar diariamente celulares, relógios e óculos. 

Regras de alimentação no Sion 
O aluno poderá trazer o lanche de casa ou, então, os pais poderão solicitar à cantina que providencie os 
lanches, que serão embalados individualmente e entregues aos alunos em sala de aula. A CANTINA 
NÃO FICARÁ ABERTA NA FORMA ROTINEIRA, PARA EVITAR FILAS E AGLOMERAÇÕES. 

Alunos sintomáticos, suspeitos ou próximos a contaminados 
Caso o aluno presencial apresente sintomas compatíveis com a Covid-19 durante a sua permanência 
no Sion, ele será imediatamente alocado em uma sala de espera preparada, juntamente com um 
responsável do Sion. Os pais serão imediatamente comunicados, devendo buscar seus filhos com a 
máxima urgência.  



 
Caso o aluno presencial apresente sintomas compatíveis com a Covid-19 em casa ou tenha algum 
familiar de contato frequente contaminado, ou ainda tenha tido contato próximo com alguém 
contaminado, solicitamos ao responsável que o mantenha em casa e que avise imediatamente nossa 
equipe do Sion, para providências cabíveis. 
 
No caso de qualquer pessoa (alunos, professores ou colaboradores) ter apresentado sintomas 
compatíveis com a Covid-19 ou ter diagnosticado positivo para Covid-19, e ter estado no Sion nos 
últimos 14 dias, ela deverá avisar imediatamente a equipe do Sion, que fará a verificação dos locais 
frequentados e pessoas que estiveram no mesmo ambiente, e tomará providências cabíveis, como a 
suspensão da turma ou da pessoa, de acordo com o caso, seguindo orientações da Comissão de 
Biossegurança. 

Outros espaços físicos e atividades do Sion 
Outros espaços físicos do Sion estarão com acesso impedido, como a Biblioteca, a Cantina e as áreas 
de convivência. 
 
O atendimento de pais será preferencialmente em formato remoto, telefônico, por WhatsApp ou 
videoconferência. 
 
A equipe multiprofissional que acompanha os alunos (psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, etc) 
ocorrerá de forma remota. 
 
Nos blocos de salas de aulas será permitida apenas a entrada de professores e alunos presenciais 
registrados. 
 
O interagir e brincar são muito importantes. A escola internamente administrará atividades que permitam 
o desenvolvimento da parte lúdica, de forma controlada, em acordo com protocolos de biossegurança. 
 
 
 
 
Equipe SION 


