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Olá, esperamos que estejam
bem e com saúde!

Fiquem atentos e atentas, pois o retorno 
das aulas presenciais será feito em 5 fases 
progressivas, buscando seguir as 
orientações do Plano de Retomada 
Consciente do Governo do Estado de São 
Paulo - Plano SP - https://www.saopaulo. 
sp.gov.br/planosp, além das diretrizes da OMS 
e da Secretaria de Saúde.

Por orientação da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa - SEC, nosso cronograma 
de retorno acompanhará o da Secretaria de 
Estado da Educação, levando em conta, 
ainda, as legislações especícas de cada 
município: Tatuí e São José do Rio Pardo 
(Polo). A data de início desta retomada 
presencial deve ser anunciada em breve e 
vocês serão informados(as) por e-mail, 
pelos(as) professores(as) e pelo Espaço 
do Aluno, no site.
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Durante todo o processo de retomada das 
aulas, o ensino no Conservatório de 
Tatuí e Polo será semipresencial, isto 
quer dizer que uma parte das 
disciplinas e atividades continuará no 
ambiente virtual. Em todas as fases de 
retomada, as aulas presenciais terão a 
duração de 40 minutos. Haverá um intervalo 
maior entre as aulas para a limpeza 
das salas e circulação de ar.

A volta às aulas presenciais também terá que 
ser autorizada pelo poder público de cada 
uma das cidades. Nesse caso, todos e todas 
serão informados com antecedência. 
Fiquem atentos(as) aos e-mails e ao 
Espaço do Aluno.
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RETORNO ÀS AULAS

Saiba como serão organizadas as 
fases de retorno gradual das aulas:

Nesta fase não há aula presencial e todas 
as disciplinas serão ministradas em 
ambiente virtual, como já estamos fazendo!
O momento pede maior distanciamento 
social e ainda não é hora de estarmos 
próximos(as) sicamente, pois não será 
seguro para a nossa saúde e dos demais. 
Então, continuaremos fazendo música e 
teatro de forma à distância. Mas sempre 
conectados(as) aos(às) professores(as), ao 
aprendizado e às atividades propostas. 

Importante: 
Se você tiver alguma diculdade 

para acessar a plataforma virtual, 
envie um e-mail para o Suporte: 

suporte@eadconservatoriodetatui.org.br.  
Informe seu nome, curso e RE, e descreva 

o problema para receber as instruções
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Seguindo o mesmo modelo de reabertura do 
Plano SP e desde que tenhamos as devidas 
autorizações, iniciaremos a retomada gradual 
das atividades presenciais. Começaremos 
pelas aulas individuais dos cursos de 
Cordas Dedilhadas, Cordas Friccionadas, 
Percussão, Teclados, Canto Lírico e 
Canto Popular, apenas para alunos(as) das 
séries avançadas (6ª e 7ª séries 
e Aperfeiçoamento). 

Deve-se respeitar o distanciamento mínimo 
de 2 metros para instrumentos e 3,5m para 
canto. Para os demais cursos e disciplinas, 
as aulas permanecem em ambiente virtual.

É nesta fase que retomamos as 
aulas individuais de alguns 
cursos – e, por enquanto, só das 
séries avançadas. 

Lembrem-se:
Vamos começar devagarinho e todo 

mundo de máscara!
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A Biblioteca também vai reabrir, mas 
com atendimento individualizado e 
fornecimento de materiais 
digitalizados ou impressos. Não 
devemos compartilhar objetos, 
então, não haverá empréstimos e as 
estações de computador não 
poderão ser usadas. 

PROTOCOLOS DE RETOMADA E SEGURANÇA EM 
RELAÇÃO A COVID-19 PARA ALUNOS(AS) E FAMÍLIAS

07

FA
S
E
 2



Obaaaa!
Outros cursos e séries entrarão
nesta fase!

As aulas individuais dos cursos de Cordas 
Dedilhadas, Cordas Friccionadas, 
Percussão, Teclados, Canto Lírico e 
Canto Popular continuam. A novidade é 
que, agora, é para todas as séries. 

Ficam autorizadas, também, aulas 
presenciais coletivas para os cursos de 
Cordas Dedilhadas, Cordas Friccionadas
Percussão, Teclados e Musicalização 
Infantil (faixas etárias de 7 e 8 anos).
Nos cursos de Luteria, Regência, Teatro 
Juvenil e Teatro Adulto, retomaremos as 
aulas práticas presencialmente. As matérias 
teóricas continuam em ambiente virtual, 
assim como os outros cursos. 

Atenção: 
Não podemos descuidar do 
distanciamento, do uso da 

máscara e da frequente 
higienização das mãos e dos 

materiais utilizados, ok?
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A segurança está maior e já podemos 
retomar os ensaios presenciais dos 
Grupos Artísticos de Alunos e dos 
Grupos Artísticos de Bolsistas. 

Manteremos as aulas das Fases 
anteriores e incluiremos, agora, aulas 
presenciais para as outras turmas de 
Musicalização Infantil (faixas etárias de 
4 a 6 anos) e Canto Coral. 

Também cam autorizadas as aulas 
presenciais de Música de Câmara – por 
enquanto, apenas para grupos formados 
por alunos(as) dos cursos de Cordas, 
Teclados, Percussão e Canto Lírico. 

É importante respeitar o distanciamento, 
higienizar as mãos frequentemente, 
higienizar bem os instrumentos e outros 
materiais. Com saúde, não se brinca, não é?!

As matérias teóricas e uma parte das 
atividades em grupo continuam em 
ambiente virtual.

Prontos(as) para voltar 
ao palco?
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Importante: 
as atividades presenciais em 

grupo só poderão ser realizadas 
se houver salas amplas 

disponíveis, anal, temos que 
manter o distanciamento. 
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Chegou a vez dos(as) alunos(as) dos 
cursos de Sopros. Mas como o vírus ainda 
está por aí, ainda não dá para autorizar 
o empréstimo desses instrumentos que vão à 
boca. Então, por enquanto, só quem tem o 
próprio instrumento de sopro pode voltar. 

O curso de Musicograa Braille também 
pode retomar as atividades presenciais, 
mas é importante que professora e 
alunos(as) utilizem luvas descartáveis por 
causa da necessidade de contato tátil. 

Ficam mantidas todas as aulas autorizadas 
nas fases anteriores. E também os ensaios 
dos Grupos Artísticos de Alunos, Grupos 
Artísticos de Bolsistas e grupos de 
Música de Câmara – agora incluindo os 
instrumentos de Sopros. 
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Nesta fase, prevê-se a retomada 
de todos os cursos e turmas, 
todavia mantendo todos os 
cuidados e ainda com algumas 
restrições.
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As matérias teóricas e algumas atividades 
em grupo continuam em ambiente virtual.

Podem conar: 
Cuidaremos para que tudo seja feito 

com muita cautela e pensando sempre 
na segurança, saúde e bem-estar de 

nossos(as) alunos(as), colaboradores(as), 
familiares e de toda a sociedade!
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VAMOS CRIAR UMA 
NOVA ROTINA?

Mantendo nossos compromissos, 
mas com segurança, ok?

Pedimos a vocês que procurem trazer e utilizar 
os próprios instrumentos e materiais de 
estudo, para evitarmos o compartilhamento 
desnecessário de objetos.

Procure higienizar todo o material antes e 
após as aulas, para a sua proteção.

Ao reencontrar professores(as), amigos e 
amigas, resista à vontade de dar aquele 
abraço! Precisamos seguir à risca a regra 
do distanciamento social, que é de, no mínimo, 
dois metros de distância!

Caso seja necessário utilizar o instrumental ou 
material da escola, siga as instruções de 
higienização e, assim que terminar a aula, 
corra para lavar as suas mãos. Antes disso, 
lembre-se de não tocar os olhos, boca ou 
nariz para evitar contaminações.
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Pedimos aos pais, responsáveis e 
acompanhantes que só permaneçam na 
instituição em caso de real necessidade. 
Vamos evitar aglomerações.

Pedimos a vocês, alunos(as) que também 
evitem permanecer na escola 
desnecessariamente nos intervalos entre uma 
aula e outra. Não será permitido estudar nos 
corredores, jardins, arquibancadas, 
estacionamentos ou cantina durante as fases 
de restrição. Permaneça na escola somente 
durante os horários de aulas e ensaios, e 
seguindo todos os protocolos de segurança.

Use máscara o tempo todo e lembre-se de 
trocá-la a cada três horas ou antes, se estiver 
molhada. As máscaras de pano usadas devem 
ser guardadas em um saquinho para lavar em 
casa ou, se forem descartáveis, devem ser 
jogadas nas lixeiras adequadas e 
sinalizadas para isso. Não descarte máscaras 
e lenços em lixeiras comuns.

Se chegar em um ambiente e perceber que há 
las ou outras pessoas no local, procure voltar 
em outro horário. 
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Se possível, agende o atendimento. 
Mas se for preciso aguardar no 
local, respeite o distanciamento mínimo 
de 2 metros entre as pessoas e evite 
conversas desnecessárias.

Lembre-se: 
muitas pessoas são assintomáticas e 

podem transmitir o vírus sem perceber. 
Todos precisam se cuidar e cuidar, 

também, uns dos outros. 
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VOCÊ É DO GRUPO 
DE RISCO? 

Se sim, veja só:

Para sua segurança e saúde, 
manteremos as atividades virtuais 
também. Caso alguém da sua 
família e que resida com você 
seja do grupo de risco, 
recomendamos que também siga 
as atividades virtuais a m de 
preservar a saúde e a segurança 
dessa pessoa.

Quem optar por manter apenas 
as aulas virtuais durante as 
fases de restrição não será
prejudicado(a) em relação à vaga ou 
frequência. Fique ligado(a) em como 
participar das atividades virtuais 
da sua turma ou converse com 
seu(sua) professor(a).
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ATENÇÃO A SINAIS E SINTOMAS 
ANTES DE IR PARA A AULA 
PRESENCIAL

Se você ou alguém de sua casa conrmar 
que está com Covid-19, você deve 
permanecer em casa, em isolamento, por 
pelo menos 14 dias ou até ter liberação 
médica para voltar à escola. Neste 
período, se estiver se sentindo bem, você 
pode acompanhar as aulas virtualmente.

Se você ou alguém da sua casa  estiver 
com tosse,  febre,  dores  de cabeça, 

cansaço, dores no corpo ou outros 
sintomas  que  possam  ser causados 

pela Covid-19, você não deve ir ao 
Conservatório de Tatuí ou Polo. Neste 

caso, sugerimos que comunique 
seus(suas) professores(as) e procure 
imediatamente um Posto de Saúde.
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ATENÇÃO!
Alunos(as) que precisarem car 

afastados por estarem com Covid-19 ou 
por conviverem com alguém que pegou 
Covid-19 terão suas faltas abonadas e 
não perderão a vaga no Conservatório 

de Tatuí ou Polo. Cuidem-se sem 
preocupação!

As aulas presenciais voltarão aos 
poucos, e se a turma do seu curso foi 

chamada para começar, mas você e 
sua família não quiserem retornar às 

aulas presenciais neste momento, 
não tem problema!

Você pode continuar com as aulas virtuais
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CONVIVÊNCIA E ORGANIZAÇÃO 
DOS ESPAÇOS FÍSICOS

Vamos reforçar algumas orientações e 
dicas para que o seu retorno ao 
Conservatório de Tatuí ou Polo possa ser 
da forma mais segura possível. Estamos 
com muita saudade e contamos com vocês, 
alunos(as) e responsáveis, para nos ajudar 
nessa retomada segura, tudo  bem? 

ORIENTAÇÃO IMPORTANTE:
Deverá ser mantida a distância mínima de 2 

metros entre as pessoas em todos os 
ambientes internos e externos, bem como 
em todas as práticas conjuntas, tais como 

aulas, ensaios, entrada e saída da unidade 
de ensino etc. E todos devem usar máscara 

o tempo todo!

Para aulas de Canto Lírico, Canto Popular 
e aulas práticas de Teatro, a distância 

mínima é de 3,5m. 

As exceções serão apenas em razão do tipo 
da atividade ou para pessoas que dependam 

de acompanhamento ou cuidados especiais 
(pessoas com deciência e/ou idosas 

e crianças pequenas)



Ah! Muita atenção nessa informação!
Deve-se evitar qualquer tipo de aglomeração 

ou la de pessoas nas dependências do 
Conservatório de Tatuí e do Polo em São 

José do Rio Pardo. Se você chegar em 
um ambiente e perceber que há muita 

gente, tente voltar depois. Sempre que 
possível, agende o atendimento.

Durante todas as fases do processo de 
retomada presencial, as aulas serão mais 

curtas, de 50 minutos. E, se necessário, as 
turmas serão divididas em  grupos 

menores para melhor segurança de todos(as).

O número de pessoas nas áreas de espera 
também será limitado para mantermos 

uma distância segura entre todos(as). 
Evite permanecer na escola em caso 

de intervalos longos entre uma 
aula e outra. Mas caso seja necessário 

car, sigam as regras de distanciamento, 
higienização e uso de máscaras.
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HIGIENIZAÇÃO, 
SAÚDE E LIMPEZA

No dia de ir para o Conservatório de Tatuí 
ou Polo, é importante que você esteja se 
sentindo bem e sem nenhum desses 
sintomas: tosse, febre, dores de cabeça, 
cansaço, dores no corpo ou outros que 
possam ser causados pela Covid-19.

Vamos vericar a sua temperatura na 
entrada da escola. Se o termômetro 
mostrar mais de 37,5 graus, você não 
poderá participar da atividade presencial. 
Será orientado(a) a voltar para casa e 
procurar um Posto de Saúde. 

Antes de ir para a aula presencial, verique se 
pegou todo material necessário: lápis, 
borracha, caneta, caderno, partituras/textos 
etc. Também é legal levar a sua garranha de 
água, identicada com seu nome. Devemos 
evitar ao máximo o compartilhamento de 
objetos com professores(as) e colegas.

Mas não leve para a aula coisas 
desnecessárias, pois qualquer objeto pode 
ser fonte de contaminação e tudo que 
queremos agora é manter a segurança de 
todos(as), não é? 
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Assim que chegar ao Conservatório de 
Tatuí ou Polo, higienize suas mãos e 
punhos com o álcool em gel 70°, que 
estará disponível em vários pontos da 
escola.  

Vamos vericar a sua temperatura 
corporal na entrada de todas as 
unidades da escola – é importante! 

Você deverá passar também por um tapete 
sanitizante, que é um tapete com produtos 
especícos que vão desinfetar a sola dos seus 
sapatos, as rodinhas da sua cadeira de rodas 
e do seu instrumento musical, entre outros. É 
muito importante passar por este tapete 
devagarinho para limpar bem!

Todos(as) dentro da escola deverão usar 
máscara o tempo todo. A máscara é de uso 
individual e não pode ser emprestada, ok? A 
máscara deve ser trocada a cada 3 horas ou 
sempre que estiver molhada, suja, danicada 
ou se houver diculdade para você respirar

MEDIDAS DE HIGIENE
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Utilize a máscara de forma correta: 
A máscara deve cobrir completamente a 
boca e o nariz. Evite tocar na parte da frente 
da máscara – coloque-a e retire-a segurando 
apenas as alças laterais. 

Higienize as mãos antes e depois de colocar 
a máscara e lembre-se de não tocar olhos, 
boca e nariz!
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Muita atenção!! 
As máscaras de tecido usadas devem ser 

guardadas em um saquinho plástico 
fechado para lavar em casa. Já as 

máscaras descartáveis devem ser jogadas 
APENAS nas lixeiras indicadas para isso. 

Não descarte máscaras e lenços usados na 
lixeira comum, anal, são materiais 

potencialmente contaminados e que 
precisam ser descartados da forma correta. 



O acesso aos banheiros durante as aulas 
musicais deve ser organizado de modo a 
evitar las e aglomerações. Lembre-se de 
lavar bem as mãos antes e depois de usar 
os sanitários. 

Em casa, lave as máscaras de pano 
usadas com água e sabão. Deixe 
secar bem, sem pressa! 

Não se deve utilizar as máscaras ainda 
úmidas, pois isso permite a passagem dos 
vírus. Elas  devem  estar  lavadas, 
completamente  secas  e, de preferência, 
passadas a ferro antes do uso;

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 
DE AMBIENTES

Precisou ir ao banheiro, siga 
as orientações!
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Aqueles bebedouros com jato de água para 
cima não devem ser usados. Está permitido 
o funcionamento apenas do dispensador 
de água (ltros) com torneiras para copos 
e garrafas. Que tal adotar o hábito de 
carregar o próprio copo ou garranha? 
Assim, você evita o compartilhamento de 
utensílios e, também, reduz o consumo 
dos copinhos descartáveis – que levam 
anos e anos para se decompor na 
natureza. Topa?! Divulgue esta ideia 
entre seus(suas) colegas!
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Deu sede? Vamos ajudar o meio 
ambiente, manter a higiene e a 
segurança!



ESPAÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

Cantinas e refeitórios devem respeitar as regras 
do distanciamento: mínimo 2 metros entre as 
pessoas. Capriche na higienização das mãos e 
dos utensílios, não compartilhe objetos e 
descarte as sobras na lixeira para facilitar 
a higienização dos ambientes. 

Se a cantina estiver aberta, o estabelecimento 
deverá seguir regras especícas de 
funcionamento, conforme a orientação 
da Vigilância Sanitária.

Se você preferir, pode levar o seu lanche. 
Certique-se de embalar bem os alimentos para 
evitar qualquer tipo de contaminação. Na hora 
de comer, higienize as mãos, retire a máscara 
pelas alças laterais e coloque-a em um 
saquinho plástico, longe da mesa e de 
outras pessoas. Ao nal da refeição, recolha 
as sobras e jogue tudo na lixeira adequada. 
Higienize as mãos novamente e coloque 
uma máscara limpa. 

É chato comer sozinho, né? E é importante saber 
dividir. Mas agora, precisamos ter cuidado!

É preciso evitar aglomerações e evitar o 
compartilhamento de alimentos e utensílios. 
Então, nem pense em dar uma mordidinha 
no lanche do(a) colega ou tomar um golinho 
do suco no copo dos outros – Agora é 
“cada um no seu quadrado”, combinado?!
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PROTOCOLOS ESPECÍFICO PARA 
CADA NAIPE E TIPO DE INSTRUMENTO

Além dos cuidados e orientações gerais, os(as) 
professores(as) vão orientar você sobre as 
novas rotinas de cada grupo, instrumento, 
naipe ou turma. Fique atento(a) sobre como 
deve higienizar o seu material de estudo, 
especialmente no caso dos instrumentos 
musicais. 

Aprender a higienizar corretamente seu 
instrumento musical é para a vida toda e 
não apenas durante a pandemia! 
Aproveite para aprender e cuide bem do 
seu instrumento!
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Bem-vindos, bem-vindas 
e bons estudos!!!

Agradecemos pela compreensão 
e aguardamos você no Conservatório 

de Tatuí, no Polo de São José do 
Rio Pardo ou nas aulas virtuais 

com muito carinho, respeito e segurança! 
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