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• BIOSSEGURANÇA NO DIA DA PROVA •
Uma das maiores prioridades do Concurso de Bolsas do Colégio Ábaco é a segurança de todos os alunos,
candidatos e colaboradores durante a prova, que será totalmente presencial conforme os dias e horários
informados no regulamento. Com isso, comunicamos que os protocolos de biossegurança foram elaborados
sob a orientação do Hospital Israelita Albert Einstein.
Confira a seguir algumas das medidas de segurança para os dias das provas:

As provas ocorrerão em horários diferenciados de início e término para
evitar aglomerações na portaria e na rodoviária do colégio durante o
desembarque e embarque dos candidatos.

Todos os aplicadores serão devidamente orientados quanto aos
protocolos de biossegurança elaborados pela equipe do Hospital
Israelita Albert Einstein.

A utilização de máscara é obrigatória durante todo o período de
permanência no colégio. Caso o aluno permaneça mais de 3 horas na sala,
uma nova máscara será entregue para que possa ocorrer a troca.

O Colégio Ábaco irá distribuir para todos os candidatos os materiais
necessários para a realização da prova, como estojo, caneta e máscara de
proteção, devidamente higienizados. Os materiais não serão reutilizados
e os candidatos poderão leva-los para casa.

O Colégio irá fornecer ao candidato água em embalagem lacrada e
devidamente higienizada.

As salas serão devidamente higienizadas e desinfetadas antes e após a
prova. Haverá álcool gel disponível nas áreas de circulação e dentro da
sala.

Serão acomodados apenas 10 alunos por sala mantendo sempre o
distanciamento de 2 metros entre os alunos e os aplicadores/professores.
O ambiente permanecerá com as portas abertas e bem arejado durante
todo o período de prova.

Os pais serão avisados por telefone quando o aluno finalizar a prova, para
que não haja a circulação do aluno pela escola e a espera dos pais na
portaria.

A saída da prova será organizada de forma que um aluno por vez caminhe
até a saída.
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Caso a prova não possa ser realizada por conta do agravamento da
pandemia na cidade de São Bernardo do Campo, o concurso poderá ser
adiado ou cancelado. Todos serão notificados com antecedência e
receberão a devolução integral da taxa de inscrição.
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