
Return to
School Plan

REOPENING CAMPUSES

      St. John’s Team has developed practices and strategies to return to

face to face learning in order to minimise risk and keep pupils safe,

according to government guidance. This plan allows for flexibility,

transparency and prioritises the health and safety of our community and

also recognizes that some families may not be able to return due to

medical conditions or other factors.

      A equipe St. John’s desenvolveu práticas e estratégias para retornar

às atividades presenciais, a fim de minimizar  riscos e manter os alunos

seguros, de acordo com as orientações dos órgãos públicos

regulamentadores.  Esse plano permite flexibilidade, transparência e

prioriza a saúde e a segurança de nossa comunidade e também

reconhece que algumas famílias não conseguirão retornar devido às

recomendações médicas ou outros fatores.

The New
Shape of
School

Everyone, pupils and adults, must wear the mask (face

protection) systematically and continuously on Campuses.

O uso da máscara é obrigatório para todos , crianças e

adultos, durante a permanência nos Campus. 

Masks

On school Campus pupils and adults must keep the

social distancing. 

Crianças e adultos devem seguir o distanciamento social

no Campus.

What we must follow

Environments

The school environments were redesigned to

attend social distancing.

Os ambientes da escola foram reconfigurados para
atender o distanciamento social. 

Redesigned Places

There are markings on the floor to keep the six foot distance

for movement of pupils and adults. 

Existem marcações no chão para manter o distanciamento
social, de aproximadamente 200cm, para a circulação de
alunos e adultos nos Campus.

Floor Markings

The school environments will be sanitized constantly in

accordance with sanitary protocols. Students will not be

allowed to stay at the campuses out of the schedule for

face-to-face activities.

Os ambientes da escola serão higienizados

constantemente de acordo com os protocolos 

sanitários. Não será permitida a presença de alunos nos

Campus, fora do horário das atividades presenciais. 

Social Distancing

REOPENING
POLICIES

VALET “Pick Up & Drop Off”
Arrival & Dismissal Procedures

To Get In or Leave The Campuses

Get in the  line of cars at the  scheduled time of students arrival  and

dismissal. 

The collaborators  will guide  the pupils to the campuses/car, but were

guided to do not have physical contact with them.

All children must be wearing a mask before getting in or out the car.

The entry of parents / guardians will only be allowed by appointment and

following all hygiene and safety protocols. There will have only

the movement of collaborators and students on Campuses.

A fila de carros deve ser formada somente por Pais/Responsáveis que

estejam no horário estipulado de entrada e saída de alunos.

Os colaboradores encaminharão as crianças para dentro Campus/carro,

porém foram orientados a não terem contato físico com as mesmas. 

Todas as crianças precisam estar de máscara antes de descer ou de entrar

no carro.

A entrada de Pais/Responsáveis só será permitida com horário marcado e

seguindo todos os protocolos de higiene e segurança. Não haverá

circulação de adultos nos Campus que não sejam nossos colaboradores e

crianças.

ENTRANCE & EXIT

We will start the sanitation protocols at the entrance, inside the Campus.

Iniciaremos os protocolocos de higienização logo na entrada , dentro do

Campus.

Sanitizing shoes at mat sanitizer before enter or leave the Campuses.

Higienizar os tênis no tapete sanitizante antes de entrar ou sair dos

Campus.

Taking the  temperature upon arrival and dismissal and then again

throughout the day. If the temperature is above the regular, it will not be

possible for the student or collaborator to enter and stay at the Campuses

(parents will be notified immediately). We have prepared a waiting room for

children who present any type of symptom during the routine. They will stay

accommodated, accompanied by a collaborator, until their parents come to

pick them up.

A temperatura será medida na chegada, ao longo do dia e antes da saída

da escola. Caso a temperatura esteja alterada, não será possível a entrada e

permanência do aluno ou colaborador na escola (os pais serão

comunicados imediatamente). Preparamos uma sala de espera para

crianças que apresentarem qualquer tipo de sintoma durante a rotina.

Ficarão acompanhadas de um colaborador,  até que seus pais venham

buscá-las.

SHOES SANITIZING

TEMPERATURE CONTROLS

Sanitizing hands with alcohol from the Dispenser.

Higienizar as mãos com álcool no Dispenser.

The backpacks will be sanitized with alcohol before entering the classroom.

As mochilas serão higienizadas com álcool antes de entrar nas salas.

Taking the shoes off before entering the classroom, so it is important to have

two pairs of anti-slip socks in the backpack.

Tirar os tênis antes de entrar nas salas , por isso é importante conter na

mochila dois pares meia antiderrapantes.

ALCOHOL DISPENSERS

BACKPACK SANITIZING

TAKE THE SHOES OFF

We count on the support from families to ensure children who come to school

are healthy and that health recommendations are also observed at home.

"We remind that the health of one person is the health of all."

Contamos com o apoio das famílias para garantir que as crianças que

frequentam a escola sejam saudáveis e que as recomendações das

autoridades de saúde também sejam executadas, seguidas e observadas em

casa. "Lembramos que a saúde de um,  é a saúde de de todos."

IN COLLABORATION WITH FAMILIES

Students and school staff will be asked to bring their own masks and keep

wearing since arrival to dismissal. Cloth or disposable masks will be changed

every period, this way it’s necessary to keep in the bag extra clean masks for

changing.

Os alunos e colaboradores deverão trazer suas próprias máscaras e usá-las

desde a chegada até a saída da escola. Máscaras de pano ou descartáveis

serão trocadas a cada período. Assim, é necessário ter na mochila máscaras

extras, limpas para troca.

WEARING MASKS

Students and school staff will be requested to sanitize hands from arrival to

dismissal and throughout the day. The indoor spaces of the school, as well as

the bathrooms and cafeteria and others are equipped with liquid soap, hand

sanitizer, disposable papers and towels.

Os alunos e colaboradores deverão higienizar as mãos frequentemente, em

sua chegada, ao longo do dia e antes da saída. Todos os espaços internos da

escola, banheiros, salas, refeitório e outros estão equipados com sabão

líquido, álcool gel, lenços e papel toalha descartáveis.

HANDS SANITIZING

Cleaning protocols for the school have been reviewed and increased due to

the pandemic. These protocols follow all the recommendations established by

health authorities.

School spaces will be cleaned and sanitized systematically, before and after

children’s use.

Os protocolos de limpeza da escola foram revisados e intensificados devido à

pandemia. Esses protocolos seguem todas as recomendações estabelecidas

pelas autoridades de saúde. Os espaços da escola serão limpos e

higienizados sistematicamente, antes e após o uso das crianças.

CLEANING PROTOCOLS

THE NEW
ROUTINE ON
CAMPUSES

A Nova Rotina Escolar para este primeiro estágio de reabertura será

gradativa para que os protocolos de Biossegurança exigidos pelos Órgãos

Regulamentadores possam ser testados. Portanto, mesmo com a retomada

das atividades presenciais, as atividades Acadêmicas permanecerão no St

Johns Distance Learning, por meio da plataforma StjohnsMoodle.

Seguiremos o mesmo formato, entregando os kits de atividades a cada 15

dias para todos.

SCHOOL DAY

Children will have a moment to play in different environments during the new

routine. We will avoid crowding and ensure that students play safely and

healthily.

PLAYGROUND, WOODS AND COURT

Snacks will be served according to health protocols, following sanitary

recommendations. We reorganized the use of the cafeteria to keep it always

clean and to avoid crowding. Snacks will be served individually, like Packed

Snack.

In this first stage, the meal service (lunch and dinner) will be suspended.

SNACKS

CAMPUS ACTIVITIES

The face-to-face activities will be focused on practices and experiences, 

(Laboratory - Science / STEM - Mathematics, Workshop - Painting -Sculpture,

Music - Playing Instruments, Cooking - Experiments, among others) as well as

sports practices, which will take place outdoor and indoor, following the new

schedule and rules of social distancing. It is recommended that children have

moderate physical activity at this time.

REASSESMENT

Como protocolo de reabertura todos os alunos passarão por um

processo de reavaliação. Àqueles que por  opção não retornarem às

atividades presenciais nos 1º/2º estágios  serão reavaliados

posteriormente. Pedimos para que todos os alunos da escola tragam os

fichários com todas atividades para a organização e revisão. 

This return will aim to welcome students after social isolation, offering them

an opportunity to meet again, interact and socialize with colleagues, following

different rules as usual. Children's participation in face to face   activities (1st

Stage) on Campus is optional, it is not mandatory.

TUTORING

Children will have the teachers' support to organize, elaborate, review, finalize

and do again the academic activities applied at St. Johns Distance Learning, as

well as answer questions about academic content, google forms , ortotestes

and spelling tests (Primary). They shall bring their own Ipad or Laptop or

Mobile to acess StJohnsMoodle. 

Reopening First Stage
Primeiro estágio de reabertura

Reopening Second Stage
Segundo estágio de reabertura

Reopening First Stage

Lembramos que esse primeiro estágio de retorno ainda não se

trata do início das aulas Acadêmicas, mas de uma adaptação aos

novos procedimentos e protocolos exigidos para a retomada

defitivida das aulas presenciais. 

St Johns Primary Schedule

Pre Years A & B and Year 1: diariamente, das 14h às 17h.

Year 2, Year 3 , Year 4 and Year 5 : diariamnete, das 14h30 às 17h30.

Little John Schedule

Infant 2 , Infant 3 and Infant 4: diariamente, das 13h30 às 17h.

                                                                      

Obs 1: Não haverá escolha de dias alternados para a participação das atividades presenciais, uma vez

que elas acontecerão diariamente e a Escola será organizada para o atendimento aos alunos.

 

Obs 2: A grade acadêmica do Year 4 St. John´s Distance Learning será transferida para o período da

manhã, dessa forma, as crianças poderão participar das atividades presenciais no Campus.

Obs 3: Todas as aulas da grade de horários do St. Johns Distance Learning que acontecem à tarde serão

remanejadas para o período da manhã.

Esta retomada terá como objetivo o acolhimento dos alunos, oferecendo-

lhes, depois do isolamento social,   a oportunidade de se reencontrarem,

sociabilizarem-se e  interagirem novamente, seguindo regras novas e

diferentes de seus costumes anteriores.  A participação das crianças

nas  atividades presenciais (1º  estágio) nos Campus é opcional , não é

obrigatória.   

As crianças contarão com o suporte dos professores para

organizar, elaborar, revisar,  finalizar e refazer as atividades acadêmicas

aplicadas no St. Johns Distance Learning, bem como tirar dúvidas dos

conteúdos  acadêmicos, realizar os google forms, spelling tests e

ortotestes (Primary). Deverão trazer o seu Ipad ou  Laptop ou Celular

para acessar o StjohnsMoodle. 

The New School Routine for this first Stage of reopening will be gradual so that

the Biosafety protocols required by Government Body can be tested. Therefore,

even with the resumption of classroom activities, the Academic grade will

remain at St Johns Distance Learning through StjohnsMoodle platform. We will

follow the same format , delivering the kits of activities every 15 days for all. 

Os lanches serão servidos de acordo com os protocolos de higiene,

seguindo as recomendações  sanitárias.  Reorganizamos os horários de

uso do refeitório  para evitar a aglomeração e a higienização  do

ambiente. Os lanches serão servidos individualmente, como  Packed

Snack.

Neste primeiro estágio, o serviço de refeição (almoço e jantar) estarão

suspensos. 

As crianças terão um momento de play em diferentes ambientes durante

a nova rotina.   Evitaremos aglomeração e garantiremos que os alunos

brinquem com segurança e saúde.

As atividades presenciais oferecidas serão voltadas às práticas,

e vivências (Laboratório - Science/STEM - Mathematics, Ateliê - Painting

-Sculpture, Música - Playing Instruments, Culinária - Experiments, entre

outras),  bem como práticas esportivas (P.E), que ocorrerão em espaços

abertos e fechados,   seguindo os horários específicos e as regras de

distanciamento social. É recomendável que as crianças tenham

atividade física moderada neste momento.

As a reopening protocol, all students will be reassessed. Those who won't

return at the 1st /2nd stage will go through the process later. 

We ask all students to bring the binders with all activities for organization and

revision.

NEW SCHEDULE

UNIFORM
The wear of the uniform is mandatory on the Campuses,  according to the
regulation: Uniform Policy.

O uso do uniforme nos Campus é obrigatório, de acordo com o
regulamento: Uniform Policy.

The FACE TO FACE mode of learning consists in having Academic Classes +

Specialists (Visual Arts, PSPE and Music) + Sports (Dance & Movement, Judo

and Capoeira) + Tutoring face to face at the Campus.

A modalidade FACE TO FACE de aprendizagem consiste em ter Aulas

Acadêmicas + Especialistas (Artes Visuais, PSPE e Música) + Esportes (Dança &

Movimento, Judô e Capoeira) + Tutoria presencial no Campus.

Face to Face Mode

The second stage of reopening consists in applying Academics face-to-

face at the Campuses. However, considering that some families are not

comfortable with this return, we have developed three modes of

learning to attend different necessities.

Reopening Second Stage

O segundo estágio de reabertura consiste na aplicação das aulas

acadêmicas nos Campus da Escola. Porém,  considerando que nem

todas as famílias estão confortáveis com esse retorno, desenvolvemos

três programas de aprendizagem, que certamente atenderá às

diferentes necessidades:

    - Face to Face Classes at St. John’s Campus 

        - Blended (Face to Face + Distance Learning)

        - Distance Learning.

FACE TO FACE

Academic Classes at the Campuses

+ Tutoring and Sports at the

Campuses.

BLENDED
Academic Classes at the

Campuses+ Tutoring and Sport

on Online Mode (StJohnsMoodle).

DISTANCE LEARNING Academic Online

Classes (StJohnsMoodle).

The Blended mode of learning consists in having Academic Classes + Specialists

(Visual Arts, PSPE and Music) face to face at the Campus. It will happen only in a

half period in the afternoon, including Snack.

The Sports (Dance & Movement, Judo and Capoeira) and tutoring will happen

on Online Mode.

A modalidade Blended de aprendizagem consiste em ter Aulas Acadêmicas +

Especialistas (Artes Visuais, PSPE e Música) presencial no Campus.  Essas

acontecerão apenas no meio período, à tarde, incluindo o lanche.

Os Esportes (Dança & Movimento, Judô e Capoeira) e as tutorias acontecerão

no Modo Online.

     Blended Mode

St John´s Distance Learning will continue as the same format as before,

except the time of the classes that will be rescheduled. The Academic Classes

+ Specialists (Visual Arts, PSPE and Music) + Sports (Dance & Movement,

Judo and Capoeira) + Tutoring will continue happen on Online Mode. 

O St. John´s Distance Learning continuará com o mesmo formato de antes,

exceto alguns  horários de aulas, que serão reorganizadas. As Aulas

Acadêmicas + Especialistas (Artes Visuais, PSPE e Música) + Esportes (Dança

e Movimento, Judô e Capoeira) + Tutorias continuarão acontecendo no Modo

Online.

Distance Learning - Online Mode

O segundo estágio acontecerá após a liberação dos órgãos

regulamentadores.

Modes of Learning

Together, we can overcome this moment.


