Estamos voltando...
Com segurança
Desde o início da pandemia, o Cel.Lep tem
zelado pela segurança de seus alunos e
colaboradores, seguindo rigorosamente todas as
recomendações sanitárias e protocolos de
segurança.
Neste documento você irá encontrar:
1 - Regras de acesso à escola;
2 - Orientações para as aulas e uso das
dependências;
3 - Medidas de segurança;
4 - Pre-kids e Kids;
5 - Serviços e contatos.

1-Regras de acesso à escola
1.1 – Uso de máscaras
Mantenha a máscara no rosto enquanto estiver no Cel.Lep,
seja durante a aula ou em qualquer dependência da escola.
Seguindo as orientações da OMS para uso correto:
• Certifique-se de que a máscara esteja limpa e em
condições de uso;
• Recomenda-se que a máscara seja trocada a cada 2h,
ou antes, se perceber que ela está úmida;
• Mascará reutilizável? Quando retirá-la, coloque-a em
uma embalagem plástica e vedada;
• Mantenha a máscara cobrindo sempre o nariz e a boca.
1.2 – Aferição de temperatura
É obrigatório passar pela medição de temperatura ao
entrar na unidade. Em caso de febre ou outros sintomas
fique em casa e avise a coordenação.

1.3 – Distância mínima
Mantenha pelo menos 1,5 m de colegas e colaboradores.
Siga as marcações das salas de aulas e demais dependências.
1.4 – Higienização das mãos
Seguimos as orientações da Anvisa para prevenir a
disseminação de micro-organismos:
• Álcool gel com concentração 70% disponível em todas as
salas de aula e nos totens. Tempo para higienização
completa: 20-30 segundos;
• Água e sabonete nos sanitários: tempo para higienização
completa: 40-60 segundos. Utilize toalhas de papel para
secagem das mãos;
1.5 – Circulação
Evite circular na unidade sem necessidade.

1-Regras de acesso à escola
1.6 – Uso dos bebedouros
Use sempre sua própria garrafa trazida de casa. Quando for
encher cuidado para não encostar na saída de água.
1.7 – Intervalos das aulas
Quando houver intervalo nas aulas, eles serão organizados de
modo que não haja excesso de pessoas nos espaços de
convivência. Para isso teremos intervalos em tempos
diferentes, principalmente para as aulas kids e pre-kids. Assim,
mais de uma turma não realizará o break ao mesmo tempo.
Quando possível fazer o descanso na própria sala de aula.
1.8 – Entrada e saída
Organize-se para chegar na escola no horário de sua aula e ao
entrar procure ir diretamente à sua sala. Ao término das aulas,
se possível, procure não ficar nas dependências da escola.

2- Orientações para as aulas e uso das dependências
2.1 – Durante as aulas
• Utilize somente os assentos marcados;
• Não compartilhe objetos;
• Nossas aulas são focadas em comunicação. Sendo
assim, utilize a mesa para organizar seus pertences e
apoiar o caderno e livros apenas quando necessário;
• Mantenha o distanciamento e uso da máscara;
2.2 – Espaços de convivência
Desativamos temporariamente os espaços de convivência,
salas de estudos, biblioteca e lounge, para tentar reduzir
ao máximo a circulação de pessoas.
2.3 – Cel.Lab
O antigo laboratório se tornou uma incrível e moderna
plataforma de aprendizagem de acesso remoto.

3 – Medidas de segurança
3.1 – Equipamentos de proteção
Todos os colaboradores usarão máscaras e face shields durante aulas e
atendimentos.
3.2 – Álcool 70%
Todos os ambientes oferecerão frascos de álcool 70%, além do totem e
tapete sanitizante na entrada principal.
3.3 – Redução de alunos em sala
O número de alunos na sala será readequado de acordo com o tamanho
do ambiente, respeitando sempre a regra de distanciamento.
3.4 – Limpeza
Aumento no número de profissionais de limpeza, realizando a
higienização do ambiente a cada troca de aula e higienização constante
dos sanitários.
3.5 – Ar condicionado e ventiladores
De acordo com a recomendação da equipe médica da Amil - nossa
parceira técnica, o ar condicionado poderá ser utilizado. As portas das
salas de aula serão mantidas abertas e caso haja necessidade
ventiladores serão disponibilizados.

4 – Pre-kids e kids
4.1 – Um olhar especial
Entendemos que nossos pequenos brilhantes necessitam de um
cuidado especial.
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•

Além das turmas bem reduzidas e atenção dobrada, os
professores trabalharão na educação e rotina dos procedimentos
de segurança, promovendo atividades que garantam o
distanciamento;
Intervalos serão intercalados para garantir que não haja
aglomeração em períodos de descanso;
Após utilização dos sanitários os alunos serão monitorados para
garantir a lavagem das mãos e uso do álcool gel;
Sanitários serão monitorados e higienizados após o uso.

4.2 – Refeições e lanchinhos
Sabemos que alguns de nossos alunos necessitam fazer suas refeições
nas dependências da escola. Mapearemos esses alunos para garantir
um espaço privado e seguro em horários pré-determinados.

5 – Serviços e contatos
5.1 – Dê preferência aos canais digitais de atendimento
Evite esperas e aglomeração na recepção. Dê preferência
aos diversos canais de atendimento do Cel.Lep.
Caso seja necessária uma conversa presencial, agende um
horário para conversar com os atendentes ou o
coordenador.
5.2 – Área do aluno
Na área do aluno em nosso website você tem acesso a
vários serviços que podem ser realizados de forma ágil e
prática. Acesse: http://centraldoaluno.cellep.com/

5.3 – Canais de atendimento:
Telefones: (11) 2388-0483
E-mail: atendimento@cellep.com

Como é bom
tê-los de volta

Com os devidos cuidados e colaboração
de todos, continuaremos trabalhando
juntos em busca de nossos objetivos e
sonhos de forma segura e responsável.
Sempre com a mesma dedicação e
qualidade que nos levou a vencer por
dois anos consecutivos o prêmio Top
Educação.

Conte sempre conosco.
#wearecellep

