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Caros(as) Alunos(as), 
Familiares e Responsáveis

Contamos com vocês 
nesse novo desafio!

Como sabem, fomos surpreendidos pela pandemia de COVID-19. Estivemos 
no epicentro de uma crise de saúde pública mundial que mudou nosso 
convívio familiar, social e nossa rotina de aulas e atividades do Guri.

Este momento, exige de cada um de nós a criação de novos hábitos e 
comportamentos. Desde o ano de 2020, estivemos todos e todas com 
aulas à distância, buscando formas criativas de levar aos nossos alunos e 
alunas possibilidades de formação, mesmo com todas as dificuldades que 
enfrentamos.

Agora, próximos ao retorno das nossas atividades presenciais, compartilhamos 
com vocês ações que colocamos em prática para preparar um ambiente 
saudável e uma maneira segura dos professores e das professoras ministrarem 
as suas aulas, observando e respeitando os protocolos de segurança 
publicados pelas autoridades brasileiras e internacionais.

Nas páginas a seguir, vocês verão o resultado de muita dedicação e trabalho 
da Comissão de Retorno criada pela Santa Marcelina Cultura para avaliar, 
planejar e buscar alternativas seguras, cautelosas para o nosso plano de 
retomada, sempre pensando no bem-estar de cada um de nossos alunos e 
alunas. Nosso olhar reflete o cuidado com o aluno e a aluna desde a sua saída 
para o Guri até a volta em segurança para o seu lar.

É importante que vocês conheçam detalhadamente as novas regras e 
práticas de higienização, nossos protocolos de segurança, distanciamento 
social, as mudanças em nossas atividades e as adaptações que teremos nos 
ambientes administrativos, nas salas de aula, nos teatros e nos polos do Guri.
Este guia será aprimorado em cada nova fase que estivermos e será reenviado 
para cada uma e um de vocês. Esperamos que todas estas medidas sejam 
seguidas à risca para garantir a saúde e a segurança de cada um(a) de nós.
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Chegou a hora de retornarmos às atividades presencias nos 

POLOS do GURI Capital e Grande São Paulo. Sendo assim, 

temos a responsabilidade de zelar pela saúde dos(as) nossos(as) 

alunos(as), docentes, colaboradores(as) e comunidade.

Neste momento, o retorno será realizado com as aulas de 

instrumentos e atividades que sejam possíveis o uso de máscara, 

sempre respeitando o limite de pessoas por salas de aula. Todos 

os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades e 

pelo Plano São Paulo serão respeitados.

RETOMADA DAS 
ATIVIDADES
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Alunos e Alunas que fazem parte do grupo de risco ou que 

estejam com sintomas de COVID-19.

QUEM AINDA NÃO 
PODE VOLTAR ÀS 
AULAS PRESENCIAIS 
DO GURI

IMPORTANTE: Pessoas com sintomas de COVID-19 devem 

buscar orientação médica e permanecer com aulas remotas 

até que a suspeita seja descartada. Essa também é a orientação 

para o(a) aluno(a) que teve contato com alguém com COVID-19.
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COMPORTAMENTO DE RISCO
Todas as pessoas estão sujeitas a adquirir infeções pelo coronavírus. 

Entretanto aquelas que exercem comportamentos de risco são mais 

vulneráveis como por exemplo não adotar o uso de máscaras, não higienizar 

as mãos e estar em contato com pessoas que frequentemente não adotam 

as medidas de prevenção.

GRUPO DE RISCO 
Pessoas que estão sujeitas a um risco maior de desenvolver complicações 

pela covid 19: cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência 

cardíaca, infantados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica 

descompensada), pneumopatias graves ou descompensadas (dependentes 

de oxigênio, portadores de asma moderada ou grave- definida pelo 

médico de acompanhamento, doença pulmonar obstrutiva crônica), 

imunodeprimidos, doentes renais crônicos em estágio avançado, diabetes 

conforme juízo clínico e gestantes de alto risco.

INFORMAÇÕES 
SOBRE GRUPO E 
COMPORTAMENTO 
DE RISCO
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Aluno(a) que não se encaixa em nenhuma das categorias acima 

descritas está apto(a) a voltar às aulas presenciais. Seguiremos 

gradualmente e inicialmente com aulas que sejam possíveis o uso 

obrigatório de máscaras pelos alunos e alunas. Nessa primeira 

etapa de retomada, iniciaremos com as aulas de Instrumentos 

Musicais, Canto (para atividades de leitura, apreciação musical, 

entre outras), Atividades Musicais, Iniciação Musical para Crianças 

e Iniciação Musical para Adultos, ou seja, atividades que podem 

ser executadas com o uso de máscara e distanciamento social. 

Poderá haver variação das aulas presenciais de acordo com o 

layout de cada polo de ensino. Os instrumentos de sopros ainda 

permanecerão com atividades remotas.

QUEM PODE 
VOLTAR ÀS AULAS 
PRESENCIAIS
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Todos(as) os(as) alunos(as) deverão passar por triagens diárias antes de 

acessar às dependências das suas atividades. Haverá um colaborador 

da Instituição responsável por aferir a temperatura corporal, verificar 

o uso correto de máscara, orientar quanto aos demais protocolos de 

saúde/segurança sanitária e recolher a autodeclaração diária de saúde. 

Caso seja constatada temperatura de 37,5 ºC ou mais*, o(a) aluno(a) não 

poderá ingressar no polo do Guri e os familiares serão contatados para 

devidas providências e encaminhamentos.

MONITORAMENTO 
DAS CONDIÇÕES 
DE SAÚDE

Em caso de alguma resposta afirmativa na auto declaração diária de 

saúde, ou apresentar sintomas, o aluno deve ser retirado da atividade 

presencial programada, onde possa permanecer isolado dos demais, 

acionado o responsável e encaminhado à uma unidade básica de saúde 

para investigação da COVID-19. Caso o diagnóstico não se confirme, 

poderá frequentar as atividades. Caso contrário, receberá atestado de 

afastamento e não poderá frequentar as atividades presenciais por 

período definido conforme orientação médica.

*Conforme orientações da OMS Organização Mundial da Saúde 

e Secretaria Estadual da Saúde, a partir de 37.5 Cº é considerado 

estado febril e febre a partir de 37.8 Cº, portanto, casos suspeitos 

para COVID-19.
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Instalamos na recepção e/ou na sala de espera um totem com 

álcool gel de acionamento com os pés, para que todos (as) 

possam higienizar as mãos ao chegar ao polo do Guri.

IMPORTANTE: A higienização das mãos com a utilização 

de álcool gel a 70% possui a mesma eficácia que a água e 

o sabão. Recomendamos, portanto, especial atenção para a 

correta higienização das mãos.

USO DE
ÁLCOOL GEL
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A Santa Marcelina Cultura informa que o uso de máscaras 

é obrigatório durante todo o momento em que alunos(as) e 

acompanhantes estiverem no polo do Guri. Sendo assim, 

somente poderão acessar às dependências do polo, aqueles 

que estiverem fazendo uso adequado dessa proteção. Tal 

procedimento permanecerá vigente durante todo o período. 

A higienização das máscaras é de responsabilidade pessoal de 

cada aluno(a) e acompanhantes.

USO
OBRIGATÓRIO 
DE MÁSCARA

NOTAS:

1. É proibido o uso de bandanas de pano como proteção 

individual, lenços, máscaras de acrílico e de plástico transparente.

2. É recomendável a utilização de máscaras de tecido 100% 

algodão com no mínimo duas camadas ou descartável tipo 

cirúrgica, PFF2 ou equivalente. Entretanto, devem proporcionar 

ajuste adequado ao rosto, conforto, cobrindo o nariz e boca e 

sem aberturas que permitam à entrada e saída de ar e gotículas 

respiratórias.
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Para a retomada das aulas presenciais os (as) alunos (as) devem obedecer 

o distanciamento mínimo de 1 metro, conforme recomendado pelas 

Autoridades Sanitárias do Estado de São Paulo e Organização Mundial 

da Saúde (OMS).

Desta forma, para a retomada gradual das atividades, foram revistos os 

layouts das salas de aula, deixando espaço entre as pessoas, considerando 

a metragem de cada sala e o posicionamento do(a) professor(a) do(a) 

aluno(a) e equipamentos necessários para realização da aula. As aulas 

foram pensadas de acordo com a metragem de cada sala e da estrutura 

necessária para realização das atividades propostas. É importante 
ressaltar que não poderá haver alterações nos layouts estabelecidos 
nas salas de aula.

DISTANCIAMENTO 
SOCIAL

IMPORTANTE: Evitar aglomerações, não compartilhar objetos 

pessoais, instrumentos, alimentos e manter o distanciamento 

social. Cada aluno (a) deve utilizar sua própria garrafa ou copo.

Contaremos com a colaboração de todos e todas!
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HIGIENE 
NAS SALAS 

DE AULA
A limpeza/higienização das salas 

de aula serão intensificadas.

UTILIZAÇÃO 
DOS BANHEIROS

ESCADAS e
ELEVADORES

Evitar aglomerações nos BANHEIROS.

A critério da gestão parceira os acessos 

poderão ser limitados.

IMPORTANTE: higienizar as mãos com água e 

sabão e/ou álcool gel 70% após utilizar o corrimão das

 escadas e/ou acessar elevadores (onde houver).
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· Evite aglomerações e respeite o distanciamento social.

· Orientamos os(as) alunos(as) para que tragam sua garrafinha 

de água quando vierem às aulas presenciais no Guri.

· Os(as) acompanhantes dos(as) alunos(as) deverão aguardar 

os alunos e alunas, caso este seja o caso, nas áreas externas e 

espaços cobertos do Polo de Ensino. Não haverá área de espera nas 

dependências do polo. O número de pessoas no polo será limitado 

para garantir o distanciamento social.

· A permanência de alunos(as) nas dependências do polo será 

permitida apenas durante o período de aula.

· Pedimos, por gentileza, para que os(as) alunos(as) não 

compartilhem instrumentos, equipamentos e objetos de 

uso pessoal.

· Reforçamos a importância de cada aluno(a) trazer seu recipiente 

individual com água.

UTILIZAÇÃO DOS 
ESPAÇOS DO POLO
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Em atendimento das medidas de segurança, protocolos 

sanitários, distanciamento social e capacidade máxima de 

pessoas que poderão circular no polo do Guri, quando possível 

e apenas 01 (um) aluno por vez, poderá utilizar alguma sala 

específica para estudo e/ou ensaio, desde que esteja disponível 

e autorizado pelo responsável do local.

A circulação dos(as) alunos(as) pelo polo será restrita ao dia e 

horário das aulas previstas na grade curricular.

SALAS DE ESTUDO 
E ENSAIO

NOTA: Caso seja disponibilizado algum local para estudo ou 

ensaio e após o seu término, este não poderá ser disponibilizado 

novamente para outra(o) aluna(o) durante um período mínimo 

de 03 horas, devendo ser higienizado antes que seja utilizado 

novamente.
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Os instrumentos musicais serão disponibilizados para os alunos e 

alunas do Guri. A higienização continuará sendo feita conforme padrão 

já utilizado, não havendo, neste momento, compartilhamento de 

instrumentos musicais ou outros materiais pedagógicos. O professor 

ou professora higienizará suas mãos antes e depois de cada aula e 

solicitará aos alunos e alunas que façam o mesmo, lavando suas mãos 

com água e sabão antes do início das aulas, como também realizar 

higienização das mesmas com álcool gel durante a aula. Haverá totem 

de álcool gel nas dependências dos Polos de Ensino.

Solicitamos aos(às) alunos(as) que possuírem seus próprios 

instrumentos musicais, se possível, levarem para a aula do Guri. 

Os materiais didáticos como lápis, borracha e partituras serão 

disponibilizados para cada aluno e aluna para uso individual.

Os materiais serão organizados em sacos plásticos identif icados com 

os nomes dos alunos e alunas e serão armazenados na sala de aula. 

Serão de uso exclusivo e individual.

Solicitamos aos(às) alunos(as), se possível, trazerem seus próprios 

materiais didáticos pessoais como lápis, borracha, caneta e caderno.

Pedimos, por gentileza, para que os (as) alunos (as) não compartilhem 

instrumentos, equipamentos e objetos de uso pessoal.

INSTRUMENTOS MUSICAIS 
E MATERIAIS DIDÁTICOS
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PROCEDIMENTOS DE 
RETORNO ÀS AULAS 
PRESENCIAIS PARA 
ALUNOS (AS) QUE 
FORAM INFECTADOS

Os (as) alunos (as) que foram infectados pelo COVID–19, 
só poderão retornar às aulas presenciais:

Após a sua completa recuperação, o cumprimento do período 

de afastamento determinado pelo médico responsável, e de 

posse da alta médica, que autoriza o seu retorno às atividades.
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AUTOAVALIAÇÃO
É extremamente importante que você faça uma autoavaliação antes 

de sair de casa, respondendo o questionário abaixo.

Se alguma das respostas para essas perguntas for SIM, PERMANEÇA 

EM CASA e comunique imediatamente à equipe do Polo por telefone 

ou por e-mail. Contatos e Horários de Atendimento dos Polos do GURI 

Capital e Grande São Paulo no site:

· Teve contato com pessoas que se encontravam contaminadas 

com a COVID-19?

· Sente-se doente com calafrios, febre, tosse e dificuldade para 

respirar?

· Alguém em sua residência tem esses sintomas?

POLOS DE ENSINO | GURI 
WWW.GURISANTAMARCELINA.ORG.BR

https://gurisantamarcelina.org.br/matriculas2021/
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· Respeitar a distância mínima de 1 metro entre as pessoas.

· Nos polos de ensino do GURI, caso necessite passar pela catraca, 

não utilize as mãos e sim as pernas/quadril para girar os braços do 

equipamento, evitando-se o contato.

· As salas de aula que possuem ventilação natural devem permanecer 

com as janelas e portas abertas para manter o ambiente arejado. Neste 

momento, na ausência de ventilação natural, as atividades devem 

ocorrer em outros locais, preferencialmente locais abertos.

· Neste momento, a utilização dos aparelhos de ar condicionado está 

suspensa. O uso só será permitido em casos de extrema necessidade 

e após avaliação da Comissão de Retorno.

· Recomendamos não tocar em superfícies com alta frequência de 

contato (como botões de elevador, maçanetas e catracas). Sendo 

necessário, não se esqueça de higienizar suas mãos adequadamente 

imediatamente após tocá-las.

· As mãos devem ser limpas com água e sabão com frequência ao 

longo do dia. Quando não for possível, deve-se utilizar álcool gel 70% 

disponibilizados estrategicamente em totens e/ou em frascos nas 

dependências do polo.

· Procure não tocar a boca, o nariz e o rosto com as mãos. 

Caso necessário, utilize o antebraço.

· Evitar beijos, abraços e apertos de mãos.

OUTRAS 
ORIENTAÇÕES
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Os atendimentos ao público dos Polos do GURI Capital e Grande São 

Paulo poderão ser realizados presencialmente com agendamento 

prévio, também será oferecido atendimento telefônico e por e-mail.

Contatos e Horários de Funcionamento dos Polos do GURI 

Capital e Grande São Paulo no site:

ATENDIMENTO 
AO PÚBLICO

POLOS DE ENSINO | GURI 
WWW.GURISANTAMARCELINA.ORG.BR

https://gurisantamarcelina.org.br/matriculas2021/
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COMUNICAÇÃO

CANAL ABERTO E 
BOAS PRÁTICAS

Fique atento aos canais digitais da Santa Marcelina Cultura. Divulgamos 

com frequência orientações sobre a COVID-19 quanto à prevenção, formas 

de contágio, sintomas, além de normas de distanciamento social, lavagem 

correta das mãos, uso de máscaras, uso de álcool gel 70%, higienização 

de ambiente, uso correto dos equipamentos de proteção, dentre outros.

Juntamente com este Guia, também serão divulgadas informações 

oficiais sobre os protocolos adotados pela Santa Marcelina Cultura para o 

retorno seguro às aulas presenciais e aos eventos com o público.

Mais informações também podem ser consultadas nos canais oficiais do 

Governo do Estado de São Paulo.

Caso tenha sugestões, dúvidas e/ou queira compartilhar boas práticas 

que possam ser implementadas na Santa Marcelina Cultura, não deixe de 

falar conosco!  Contato: sau@santamarcelinacultura.org.br
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REFERÊNCIAS
DECRETO ESTADUAL 64.959/2020, que estabelece o uso geral e obrigatório de 
máscaras.

DECRETO Nº 60.389 DE 20 DE JULHO DE 2021 - Regulamenta a ampliação das 
atividades presenciais dos estabelecimentos de ensino na Cidade de São Paulo, 
nas condições que especifica.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME Nº 
29 DE 21 DE JULHO DE 2021 - Dispõe sobre a reorganização e replanejamento 
do trabalho educacional no segundo semestre letivo de 2021 nas Unidades 
Educacionais da Rede Municipal de Ensino.

NOTA CONJUNTA N° 01 DVE/DVPSIS/COVISA/CAB/2021 - ORIENTAÇÕES PARA 
RETORNO SEGURO ÀS AULAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DIANTE DA 
PANDEMIA DA COVID-19 - https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
upload/saude/nota_tecnica_volta_aulas_26_07_2021.pdf

ORIENTAÇÕES PARA RETOMADA SEGURA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS 
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 - 
Ministério da Saúdehttps://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/September/18/
docorientador-para-retomada-segura-das-escolas-no-contexto-da-covid19.pdf

PLANO SÃO PAULO - Protocolo Sanitário de Educação 1 e 2 - https://www.
saopaulo.sp.gov.br/planosp/ - Acesso: 28/07/2021.

PROTOCOLO VOLTA ÀS AULAS - Secretaria Municipal de Educação de São 
Paulo - https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2020/10/
Protocolo_Etapas_Modalidades_rev23out.pdf

Juntos e Juntas conseguiremos 
superar mais este desafio!



Secretaria de Cultura e Economia Criativa

REALIZAÇÃO

CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO
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