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PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA A 
REABERTURA DO CAMPUS 
 
A Graded somente reabrirá seu campus quando: 

● As autoridades governamentais nos permitirem; 
● Estabelecermos práticas e protocolos de saúde e segurança de acordo com 

as diretrizes estabelecidas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC) e pelo Ministério da Saúde; 

● Desenvolvermos um sistema de monitoramento contínuo de saúde. 
   
 
Priorizaremos a saúde, a segurança e o bem-estar dos alunos, professores e 
funcionários sobre todos outros objetivos: 

● Ao estabelecer e promover práticas e políticas que reduzam o risco de 
transmissão viral e nos permitam ser responsivos e ágeis diante das 
circunstâncias evolutivas de saúde; 

● Ao garantir que as políticas relacionadas à higiene e à saúde sejam baseadas 
em pesquisa e que sejam efetivamente implementadas, claramente 
comunicadas e aplicadas de forma diligente. 
 

 
Iremos focar na aprendizagem dos alunos e na integridade das instruções do 
corpo docente: 

● Fornecendo o máximo de aprendizado presencial possível; 
● Conduzindo aulas presenciais de período integral* com distanciamento físico 

quando for seguro; 
● Garantindo que as necessidades sociais e emocionais de alunos e professores 

sejam atendidas; 
● Fornecendo o maior nível de consistência entre a aprendizagem presencial e 

o ensino a distância. 
 
*Todas as séries, com exceção do K3-K4 que têm aulas presenciais de meio-dia durante o 
primeiro semestre. 
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REABERTURA POR FASE 
As fases serão determinadas pelos regulamentos governamentais e pela taxa de 
infecção local, e em conformidade com as recomendações do Ministério da Saúde e 
do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). 
 
● Fase 1: Mais restritiva 

○ Campus fechado. 
○ Todos os alunos em modo de ensino a distância. 

 
● Fase 2: Moderadamente restritiva 

○ Suspensão de serviço de ônibus escolar e caronas (carpooling). 
○ Adiamento de atividades extracurriculares presenciais. 
○ Densidade populacional reduzida (ocupação máxima de 35% dos 

alunos no campus). 
○ Acesso dos pais ao campus não permitido. 
○ Prestadores de serviços essenciais e de serviços de entrega somente 

autorizados com triagem de saúde. 
 

● Fase 3: Menos restritiva 
○ Suspensão de serviço de ônibus escolar e caronas (carpooling). 
○ Atividades extracurriculares e esportivas presenciais de baixo risco são 

retomadas. 
○ Maior densidade populacional (ocupação de 50% ou mais alunos no 

campus). 
○ Acesso dos pais ao campus não permitido. 
○ Prestadores de serviços essenciais e entregas somente autorizados 

com triagem de saúde. 
 

● Fase 4: Minimamente restritiva 
○ Serviço de ônibus escolar e carpooling são retomados. 
○ Atividades extracurriculares e treinos presenciais de risco moderado 

são retomados. 
○ Ocupação completa dos alunos. 
○ Pais têm acesso limitado ao campus. 
○ Prestadores de serviços essenciais e entregas somente autorizados 

com triagem de saúde. 
 

● Fase 5: Sem restrições 
○ A vacinação e/ou tratamento eficaz contra o COVID-19 estão 

prontamente disponíveis. 
○ As operações pré-pandêmicas da Graded são totalmente retomadas. 
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PRÉ-REQUISITOS DO ESTADO PARA 
PROGREDIR PARA A FASE 2  
 
A área onde a Graded se localiza DEVE ser classificada como amarela ou verde, de 
acordo com o Plano São Paulo. 
 

 
 

E 

 

 
 
Após isso, a Graded irá utilizar um período adicional de 14 dias para preparar o 
campus para o ensino presencial. 
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O QUE É UM CONVO? 
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MITIGAÇÃO DE RISCOS 
 

LIMPEZA, SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO 
● Maior número de funcionários de limpeza trabalhando no campus; 
● Horário de limpeza prolongado; 
● Limpeza profunda de espaços compartilhados e superfícies de contato; 
● Totens automáticos de álcool em gel/spray instalados em todas as salas de 

aula, escritórios e nas entradas da cafeteria; 
● Torneiras com sensores automáticos em todas áreas públicas. 

 

DISTANCIAMENTO FÍSICO 
● O distanciamento físico em todas as áreas será mantido no mínimo 1,5 metro; 
● Durante o ensino presencial, professores alternarão entre salas de aula em vez 

dos alunos; 
● A capacidade de assentos em bancos e mesas no campus será claramente 

demarcada. 
 

MOVIMENTO EM TODO O CAMPUS 
● A sinalização orientará os alunos, professores e funcionários à medida que eles 

se movem pelo campus; 
● O chão dos corredores terá sinalização direcional; 
● Adesivos de distanciamento físico serão colocados pelo campus para 

direcionar alunos, professores e funcionários no distanciamento em fila; 
● As escadas serão designadas e claramente identificadas como rotas de mão 

única; 
● O uso do elevador será limitado a um professor, funcionário ou aluno com 

problemas de mobilidade. 
 

COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO 
● Treinamento de alunos, professores e funcionários sobre medidas preventivas 

e contenção; 
● Estreita comunicação com as autoridades de saúde; 
● Comunicação regular com famílias e funcionários. 

 

SAÚDE E BEM-ESTAR 
 
Testes 

● Testes para COVID-19 para alunos, professores e funcionários, conforme 
disponível; 
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● Testes de imunidade para COVID-19, conforme disponível. 
 

Indivíduos de alto risco 
Alunos, professores e funcionários considerados de alto risco para doenças graves, 
de acordo com as diretrizes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e 
do Ministério da Saúde, devem consultar seu médico e solicitar um atestado médico 
(em português ou inglês). 
 
A Graded continuará oferecendo uma opção de ensino a distância para apoiar 
alunos e funcionários que não possam retornar ao campus. 
 
Chegada ao campus 

● Alunos, professores e funcionários deverão usar máscaras faciais durante toda 
sua permanência no campus; 

● As temperaturas de alunos, professores e funcionários serão aferidas nas 
entradas do campus por câmera infravermelha ou termômetro; 

● Os alunos utilizarão álcool em gel ao acessar a escola e ao entrar na sala de 
aula. 

 
Durante o dia escolar 

● Após o almoço, os alunos terão sua temperatura medida; 
● Todas as salas de aula operarão com janelas e portas abertas para aumentar a 

ventilação natural. 
 
Mitigação contínua de riscos 

● Centro de Isolamento equipado para indivíduos sintomáticos; 
● Quarentena domiciliar obrigatória para indivíduos doentes ou com familiares 

enfermos; 
● Documentação médica será necessária para indivíduos previamente doentes 

antes do seu retorno ao campus; 
● Rastreamento de contato contínuo para professores, funcionários e alunos. 

 
Centro de Isolamento 
O Centro de Isolamento foi desenvolvido para ajudar a reduzir a transmissão 
potencial do vírus entre o paciente e outros alunos, professores e funcionários. Se um 
aluno, professor ou funcionário apresentar sintomas do COVID-19 enquanto estiver 
no ambiente escolar, o indivíduo será levado ao Centro de Isolamento temporário 
para avaliação adicional. As enfermeiras do Centro de Isolamento determinarão se o 
indivíduo precisará visitar um médico e fazer o teste para o COVID-19. 
 
Para os alunos: Após a avaliação do aluno, a enfermeira contatará os pais para que 
providenciem a retirada imediata do aluno doente, caso necessário. 
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Indivíduos sintomáticos 
Alunos, professores e funcionários deverão permanecer em casa ou serão mandados 
para casa se apresentarem um dos seguintes sintomas identificados pelo CDC: 
 

● Febre de 37,5℃ ou superior, ou calafrios 
● Tosse 
● Falta de ar ou dificuldade para respirar 
● Nova perda de paladar ou olfato 

OU 

Dois ou mais dos seguintes sintomas identificados pelo CDC: 

● Fadiga 
● Dores musculares ou corporais 
● Dor de cabeça 
● Dor de garganta 
● Congestão ou coriza 
● Náusea ou vômito 
● Diarréia 
● Perda de apetite 

Caso um aluno apresente sintomas na escola, a enfermeira da escola contatará os 
pais para que providenciem a retirada imediata do aluno. 
 
Indivíduos sintomáticos poderão retornar ao campus: 

● Após estar livre de sintomas por 48 horas 
 

E 
 

● Ao entregar um resultado negativo do teste para COVID-19 ao Nurse's Office 
antes de retornar ao campus. Se o médico não recomendar o teste, o aluno 
deverá fornecer um atestado ao Nurse’s Office, informando que o médico não 
exige o teste e que o aluno não apresenta sintomas.   
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PROTOCOLO PARA CASOS ATIVOS DE 
COVID-19 
 

PROTOCOLO PARA QUARENTENA/TESTAGEM 
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PROTOCOLO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO 
Se um aluno, professor ou funcionário tiver um caso confirmado de COVID-19, todos 
os espaços em que o indivíduo esteve presente serão fechados por 72 horas e 
desinfectados. 
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ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

MODOS DE ENSINO 
O modo que implementamos e/ou a proporção de ensino presencial e a distância 
serão determinados pelas condições atuais de saúde. Esse plano nos permitirá 
alternar fluidamente entre os modos de ensino sem alterar o horário das aulas. 
 
ENSINO A DISTÂNCIA 

● Os alunos permanecerão em “convos” ao aprender à distância. 
● A interação do aluno e professor será enfatizada. 
● As experiências síncronas e assíncronas ocorrerão dentro de um bloco de aula. 

 
Cronograma do ensino a distância do Lower School: 
 

Pré-escola (K3, K4 e K5)  1° a 5° ano 

8:30  Início do dia escolar  8:30  Início do dia escolar 

8:30-12:30  Aulas do período da 
manhã  
(incluindo eletivas e 
intervalos) 

8:30-11:55  Aulas do período da 
manhã  
(incluindo eletivas e 
intervalos) 

12:30-13:15  Almoço  11:55-12:40  Almoço 

13:15-15:30 
 

(13:15- 15:05 as 
quarta-feiras) 

 

Aulas do período da 
tarde 
(incluindo eletivas e 
intervalos) 

12:40-15:30 
 

(12:40-15:05 as 
quarta-feiras) 

Aulas do período da 
tarde  
(incluindo eletivas e 
intervalos) 

● Os alunos terão reuniões diárias de manhã. 
● As aulas serão uma combinação de síncrona (ao vivo online) e assíncrona ao 

longo da semana. 
● Os horários síncronos incluirão reuniões com toda a classe, em grupos 

pequenos e individuais. 
● Aulas de português e eletivas serão incluídas na programação. 
● Um cronograma mais detalhado será enviado a cada família antes da volta 

às aulas. 
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Cronograma do ensino a distância do Upper School: 
 

Segunda, terça, quinta e sexta-feira  Extensão 
Quarta-feira 

Bloco 1  8:30  9:50 

Apoio e suporte ao aluno 
 

Trabalho em grupo 
 

Check-ins 1:1 
 

Desenvolvimento profissional para 
professores 

Intervalo  9:50  10:00 

Bloco 2  10:00  11:20 

Almoço Middle School/ 
Flex High School 

11:20  12:05 

Almoço High School/ 
Orientação Middle 

School 
12:05  12:35 

Bloco 3  12:40  14:00 

Intervalo  14:00  14:10 

Bloco 4  14:10  15:30 

 
Horários de atendimento 
Segunda, terça e quinta-feira, das 15h30 às 16h30, para professores do Middle e High 
School, exceto instrutores de música ou que orientam clubes. 
 
 
ENSINO HÍBRIDO 

 
Cada “convo” alternará entre os modos de ensino presencial e a distância. De acordo 
com as diretrizes do Estado de São Paulo, iniciaremos o ensino presencial com 
menos de 35% dos alunos no campus. 
 
As seguintes séries reunirão com mais frequência no campus, com 35% de 
ocupação, pelos seguintes motivos: 
 

● Pré-escola-3° ano: Pesquisas indicam que os alunos mais jovens precisam de 
mais instrução presencial. 

 
● 6° ano: A grande transição entre o Lower and Middle School exige mais 

instrução presencial durante o primeiro semestre.. 
 

● 11-12° ano: Prioritization of coursework and in-person learning due to IB 
coursework and college readiness. A priorização dos cursos e o ensino 
presencial devido aos cursos do IB e à preparação para a faculdade. 
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Exemplo de programação semanal com ocupação de 35%: 
 

No campus/a distância: 
Pré-escola:  A cada duas semanas (3 aulas por semana, 4 aulas na próxima) 
1° ano:  A&C, B&D - A cada duas semanas 
2° ano: A&C, B&D - A cada duas semanas 
3° ano: A&C, B&D - A cada duas semanas 
4° ano: A&C, B&D - Uma semana a cada quatro semanas 
5° ano: A&C, B,D,&E - Uma semana a cada quatro semanas 
6° ano: All students - A cada duas semanas 
7° ano: All students - Uma semana a cada quatro semanas 
8° ano: All students - Uma semana a cada quatro semanas 
9° ano: All students - Uma semana a cada quatro semanas 
10° ano: All students - Uma semana a cada quatro semanas 
11° ano: All students - A cada duas semanas 
12° ano: All students - A cada duas semanas 

 
*Sujeito a alterações à medida que surgem pesquisas científicas adicionais. 
 
Medidas de segurança no campus para o ensino presencial 

● “Convos” personalizados ajudarão a conter a propagação viral; 
● Os membros do “convo” compartilharão uma sala de aula; 
● A composição do “convo” permanecerá consistente; 
● O distanciamento físico será obrigatório em “convos;” 
● Os professores alternarão entre as salas de aula, em vez dos alunos; 
● Os alunos não se misturarão com seus colegas de outros “convos;” 
● Laboratórios de ciências, estúdios de arte, ginásios e espaços de inovação 

serão designados para “convos” específicos em horários determinados, de 
acordo com os protocolos de saúde e segurança. 

 
Alunos no modo de ensino a distância 
Os alunos que não frequentam aulas no campus estudam simultaneamente com 
seus colegas de turma e conectam via Zoom. Cada professor fornecerá instruções 
para os alunos que estão aprendendo no modo à distância. As expectativas de 
aprendizado e o acesso dos professores serão os mesmos para os alunos no modo de 
ensino a distância e para os alunos no campus. 
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APRENDIZAGEM E ATIVIDADES AO AR LIVRE 
● Se o tempo permitir, maximizaremos as oportunidades para que as aulas 

sejam realizadas ao ar livre; 
● Áreas específicas no campus serão reservadas para cada “convo” de forma 

rotativa; 
● Os assentos ao ar livre serão espaçados de acordo com as diretrizes de 

distanciamento físico pré-aprovadas; 
● Os parquinhos do Lower School serão disponibilizados a cada “convo” do 

Lower School em horários agendados. 
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SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
Para evitar aglomerações e proteger nossos alunos, professores e funcionários o 
máximo possível, o serviço de transporte de ônibus, operado pelo Consórcio dos 
Transportadores Escolares, será temporariamente suspenso até a fase 4 do nosso 
plano de reabertura. Esta política será revisada à medida que passarmos por nossas 
fases de reabertura. 
 
Os pais precisarão fornecer aos alunos transporte de ida e volta da escola. Nós 
desencorajamos fortemente a prática de “caronas” (carpooling) pois esse 
comportamento misturará alunos de diferentes “convos”, aumentando o risco de 
propagação viral. 
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PROCEDIMENTO DE CHEGADA E SAÍDA 
● Os horários e/ou locais de chegada e saída dos alunos serão escalonados; 
● A Graded fechou uma parceria com Filhos sem fila, um aplicativo que agiliza a                           

busca do aluno na escola, reduzindo o tempo de espera de ambos                       
pais/motoristas e alunos. Os alunos com telefones celulares poderão usar o                     
aplicativo junto com seus pais, responsáveis ou motoristas. Todas famílias                   
receberão um link e instruções específicas para baixar o aplicativo antes da                       
reabertura do campus; 

● Pais e motoristas não serão permitidos a estacionar seu veículo durante o 
desembarque do aluno; 

● Pais e motoristas deverão aguardar dentro de seus veículos em um local 
designado na área de estacionamento para retirar o aluno; 

● Motoristas e pais não poderão sair de seus veículos a qualquer momento; 
● As áreas de espera (na garagem principal e no estacionamento de ônibus) 

para motoristas e babás serão fechadas. 
 
 

LOCAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE 
 

Grupos  Séries  Local 

Grupo 1   Pré-escola-2° ano  Área de embarque e desembarque do 
Lower School 

Grupo 2  3°-6° ano  Estacionamento de ônibus 
Caso o aluno tenha um irmão mais velho no 
grupo 3, use a garagem principal. Se o aluno 
tiver um irmão mais novo no grupo 1, os pais 
deverão fazer duas paradas. 

Group 3  7°-12° ano 
 
Corpo docente, 
funcionários e 
contratados 
pré-aprovados 

Garagem principal 
Caso o aluno tenha um irmão mais novo no 
grupo 1, os pais deverão fazer duas paradas. 
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INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
 
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 

● A equipe da cozinha preparará três opções de almoço para os alunos 
diariamente; 

● Cada refeição será fornecida em embalagem reutilizável; 
● Os alunos do Lower School serão servidos dentro de suas salas de aula; 
● Os alunos do Middle School e High School almoçarão no refeitório ou ao ar 

livre com os membros de seu “convo”, seguindo as diretrizes de 
distanciamento físico; 

● O bufê de saladas será descontinuado e serão servidas saladas pré-embaladas; 
● Frutas e lanches serão embalados e distribuídos individualmente; 
● Bebedouros com sensores automáticos para uso apenas com garrafas de 

água.  
 

 
BIBLIOTECA 

● A equipe da Graded Libraries trabalhará diligentemente para garantir que os 
alunos tenham acesso a recursos de alta qualidade, tanto online quanto 
impresso; 

● Continuaremos apoiando o aprendizado dentro e fora da sala de aula, 
trabalhando diretamente com os alunos e fazendo parcerias com seus 
professores; 

● Nossas bibliotecas seguirão as recomendações mais atuais para a quarentena 
e limpeza de livros e outros materiais.  

 
FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA NO MODO DE ENSINO A DISTÂNCIA 
(Entrega Drive-thru) 
Durante o ensino a distância, as bibliotecas da Graded oferecerão retirada de 
materiais em modo “drive-thru” para alunos, professores e funcionários. As famílias 
receberão informações específicas sobre este serviço. 
 
FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS - ENSINO PRESENCIAL 
Devolução de Materiais 

● Caixas de coleta serão fornecidas no campus. 
○ Alunos do Lower School: 

■ Área de embarque de alunos do Lower School 
■ Estacionamento de ônibus (Bus Parking Lot)  
■ Entrada do Lower School Library  
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○ Alunos do Upper School: 
■ Garagem Principal  
■ Entrada do Upper School Library 

 
Lower School - Fase inicial de reabertura  

● Alunos não visitam a biblioteca. 
● Pré-escola e 1° ano 

○ Os alunos terão aulas com o bibliotecário dentro de sua sala de aula. 
○ Os alunos selecionam livros de um carrinho com opções de ficção e 

não-ficção para emprestar da biblioteca. 
● 2°-5° ano 

○ Os alunos terão tempo durante a aula para selecionar livros utilizando 
Destiny (nosso catálogo online) e as recomendações de livros dos 
bibliotecários. 

○ Os alunos aprenderão a solicitar livros online.  
○ Os livros emprestados serão entregues nas salas de aula. 

 
Upper School - Fase inicial de abertura 

● Os bibliotecários visitarão as aulas para ensinar aos alunos: 
○ A acessar e utilizar recursos de biblioteca, tanto online quanto 

impresso. 
○ A navegar no Destiny Discover, o catálogo da biblioteca. 
○ A reservar livros online. 

● Os livros serão entregues aos alunos em suas salas de aula. 
● A Upper School Library estará aberta apenas para “convos” através de 

reservas. 
○ Os alunos podem utilizar o espaço enquanto aderirem às diretrizes de 

distanciamento físico. 
○ Os alunos podem escolher seus livros, mas é solicitado que não toquem 

nos livros durante a seleção. 
○ A biblioteca será higienizada entre as visitas de cada “convo.” 
○ As três salas de estudo não estarão disponíveis.  

● Os alunos só poderão utilizar a biblioteca com membros do seu “convo.” A 
biblioteca não estará disponível antes ou depois do dia escolar. 

● Os professores, aderindo aos requisitos de distanciamento físico, podem usar 
o espaço da biblioteca quando não estiver reservada para “convos.”  

 
Pais e Familiares 

● Mais informação sobre o acesso aos recursos da biblioteca e a solicitação de 
materiais impressos será compartilhada com os pais.   
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LIVRARIA LIVRO FÁCIL 
A Livraria Livro Fácil permanecerá em funcionamento. Famílias poderão 
encomendar livros online em lojagraded@livrofacil.com. Alunos poderão buscar suas 
encomendas na livraria assim que as aulas começarem. Alternativamente, as 
famílias podem optar pela entrega domiciliar. 
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES E 
ESPORTIVAS 
Atividades extracurriculares/esportivas e viagens são um componente fundamental 
da experiência Graded e de suma importância para a saúde e o bem-estar de nossos 
alunos. Entendendo que essas experiências são centrais para uma educação 
abrangente, a Graded está repensando como esses programas podem operar em 
conformidade com os protocolos institucionais de saúde e segurança. 
 
 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES E AVALIAÇÃO DE RISCOS 
DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES E ESPORTIVAS 
Existem várias ações que a Graded pode tomar para ajudar a diminuir o risco de 
exposição ao COVID-19 durante as atividades extracurriculares/esportivas e viagens. 
As atividades são classificadas com base no risco de transmissão viral. 
 

● Risco Pequeno: Realizar exercícios de habilidade ou condicionamento físico 
em casa sozinho, ou com membros da família. Atividades extracurriculares 
virtuais e viagens de estudo. 

● Risco Crescente: Prática esportiva individual e atividades extracurriculares 
presenciais. 

● Risco Médio: Prática em equipes e competições internas.  
● Risco Grande: Competições completas entre equipes, bem como viagens 

escolares na mesma área geográfica. 
● Risco Muito Grande: Competições completas entre equipes, bem como 

viagens escolares com pernoites entre diferentes áreas geográficas. 
 
No desenvolvimento e avaliação de riscos do Programa de Atividades 
Extracurriculares e Esportivas da Graded serão considerados os seguintes pontos: 
 

● Proximidade física dos alunos e o tempo que os alunos estão próximos uns 
dos outros ou dos funcionários 

○ Esportes e atividades que exigem proximidade frequente entre os 
alunos dificultam a manutenção do distanciamento físico. Para 
esportes de contato próximo (por exemplo, artes marciais, basquete), o 
jogo pode ser modificado para aumentar a distância entre jogadores 
com segurança. 

○ O Departamento de Athletics irá: 
■ Modificar práticas para que os jogadores trabalhem em 

habilidades e condicionamento fundamentais, em vez de 
competir. 
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■ Focar inicialmente nos esportes individuais e não nos esportes 
coletivos. 

● Quantidade de equipamentos e acessórios compartilhados  
O Departamento de Athletics terá como objetivo minimizar o 
compartilhamento de equipamentos (por exemplo, equipamentos de 
proteção, bolas, bastões, raquetes, tapetes, garrafas de água) e limpar e 
desinfetar equipamentos compartilhados entre cada utilização. 

● Tamanho da equipe/clube/atividade 
○ Atividades com um grande número de alunos aumentam a 

probabilidade de propagação. 
● Visitantes não essenciais, espectadores, voluntários 

○ A Graded não permitirá visitantes, espectadores ou voluntários não 
essenciais. 

● Viajar para fora da comunidade local 
○ Viajar para fora da comunidade local aumentam a chance de 

exposição. As viagens anuais Classroom Without Walls (CWW), bem 
como outras viagens escolares do primeiro semestre serão adiadas até 
novo aviso. 

 
 

ESTRUTURA PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES 
EXTRACURRICULARES E ESPORTES 
A retomada das atividades extracurriculares e esportivas, um processo complexo e 
gradual, seguirá as cinco etapas de reabertura determinadas pelas regras 
governamentais e pela taxa de infecção local, seguindo as recomendações do 
Ministério da Saúde do Brasil e dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC). Continuaremos monitorando os programas co-curriculares de outras escolas 
internacionais e órgãos governamentais esportivos internacionais para garantir que 
nossas políticas e procedimentos estejam alinhados adequadamente. Algumas 
considerações de nossos programas co-curriculares relevantes para cada fase ou 
modelo de aprendizado são discutidas na tabela abaixo: 
 

Fase  Visão geral e descrição  Atividades extracurriculares e 
esportivas 

Fases 1 e 2 
Mais e 
moderada- 
mente 
restritivas 

Modelos de ensino a distância e de 
ensino misto 

● Suspensão de atividades 
extracurriculares e 
esportivas presenciais. 

 
Restrições 

● As instalações esportivas no 

Atividades extracurriculares do Lower 
School e Programa de Ensino a Distância 
Eaglets Athletics. 

● Atividades online oferecidas por 
organizações externas e 
professores/funcionários. 

● Torneios e desafios esportivos 
online. 
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campus permanecem 
fechadas para a 
comunidade Graded. 

● Não há competições ou 
conferências interescolares 
presenciais (ou seja, SPHSL, 
SAAC, AASB). 

● Nenhuma viagem escolar. 

Plataforma de Ensino a Distância para 
Atividades Extracurriculares do Middle 
School. 

● Atividades online conduzidas por 
organizações externas e 
professores/funcionários. 

 
Clubes e Atividades Extracurriculares do 
High School. 

● Clubes e atividades do ensino 
médio. 

● Atividades acadêmicas, de serviço, 
artísticas e de liderança em 
plataformas de ensino a distância. 

● Conferências virtuais. 
 
Atividades esportivas do MS/HS. 

● Programa de Treinamento Virtual 
Graded Eagles MS/HS. 

● Treinamento de força e de 
esportes/atividades específicas, 
liderado pela equipe técnica da 
Graded. 

● Torneios e desafios esportivos 
online. 

 
Introdução do Programa Graded e-Sports. 

Fase 3 
Menos 
restritiva 

Modelo de Ensino Misto 
● Retomada das atividades 

extracurriculares/esportivas 
presenciais de baixo risco. 

 
Condições 

● Instalações esportivas no 
campus com 
distanciamento físico e 
ventilação adequada. 

 
Restrições 

● Não há competições ou 
conferências interescolares 
presenciais (ou seja, SPHSL, 
SAAC, AASB). 

● Atividades presenciais que 
possam ser realizadas com 
distanciamento físico e sem 
compartilhamento de 
equipamentos. 

Continuidade das atividades 
extracurriculares/esportivas à distância em 
todas as três divisões, com plataformas 
para os alunos que estudam em casa. 

● Combinação de atividades 
extracurriculares que continuam 
exclusivamente no modo de ensino 
à distância e outras que se passam 
para uma plataforma de ensino 
misto. 

 
Introdução de clubes e atividades 
extracurriculares presenciais de baixo risco 
e/ou retomada das atividades esportivas. 

● Retomada dos esportes em fases 
com protocolos aprimorados. 

● Permitido treinamento de força e 
para esportes específicos, se 
nenhum equipamento for 
necessário ou se houver 
equipamento próprio disponível. 

● As atividades ao ar livre serão 
priorizadas no início e conduzidas 
em grupos menores. 

Fase 4 
Minima- 

Modelo de Ensino Misto 
● Retomada das atividades 

Esportes e atividades que envolvam 
contato próximo e contínuo, mas com 
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mente 
restritiva 

extracurriculares e 
esportivas presenciais de 
risco moderado. 

 
Condições 

● Jogos internos modificados 
são permitidos (somente 
dentro da escola).  

 
Restrições 

● Competições interescolares 
ou conferências e outros 
eventos locais  suspensos ou 
extremamente limitados 
com avaliações de risco 
individuais. 

● Retomada de viagens 
escolares com algumas 
possíveis limitações. 

● Nenhuma viagem 
internacional para 
competições/eventos. 

equipamentos de proteção que possam 
reduzir a probabilidade de transmissão.  

● Esportes e atividades 
indoor/outdoor serão realizados em 
grupos. Para equipes/grupos 
maiores, o treinamento inicial pode 
ser feito em grupos menores. 

● Instalações esportivas no campus 
são utilizadas com distanciamento 
físico e ventilação adequada. 

 
É permitido certos compartilhamentos de 
equipamentos esportivos, como chutar 
uma bola de futebol, bater uma bola de 
tênis, usar uma corda de pular, pesos e/ou 
tapetes. 
 
Treinamento de habilidades sem contato. 
O contato acidental pode ocorrer, mas 
nenhum exercício deliberado de contato 
corporal. 

Fase 5 
Sem 
restrições 

Modelo de ensino presencial 
● Operações pré-pandêmicas 

totalmente retomadas. 
 
Restrições 

● Espectadores são 
permitidos, mas as 
limitações podem vigorar 
até que o governo considere 
não mais necessário. 

Atividades extracurriculares/esportivas 
completas, que podem ser realizadas em 
grupos de qualquer tamanho (por 
exemplo, competições, torneios, partidas). 
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