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Queridos estudantes,

Prezadas famílias,

É com muita alegria que estamos preparando nossas escolas

para, em breve, recebê-los presencialmente!

A fim de que o retorno gradual das aulas presenciais proceda de

maneira segura, é necessário estabelecer uma rotina de cuidados

e medidas preventivas de forma a combater o contágio da Covid-

19 no ambiente escolar. 

Solicitamos a ajuda das famílias no sentido de conscientizar os

estudantes a cumprirem os protocolos sanitários na escola e no

transporte escolar. Dessa forma, a socialização entre as crianças

e os adolescentes acontecerá de maneira segura e saudável.

É importante seguir rigorosamente a rotina fixada pela Escola. O

retorno às aulas presenciais não significa o fim do isolamento

social ou a erradicação da pandemia. Devemos continuar

vigilantes, seguindo todas as orientações de higiene e cuidados

pessoais. 

Por muito tempo os alunos ficaram afastados de seus amigos e

professores, por isso, será grande a vontade de conversar, brincar,

abraçar e interagir. Portanto, as famílias e as escolas devem

enfrentar juntas a tarefa de ajudar os discentes a ressignificarem

os espaços, os afetos e os modos de se relacionar com o próximo.

Recomendamos um leitura atenta do manual, a fim de que

quaisquer dúvidas sejam esclarecidas.

Abraços cuidadosos.

Até breve!



 

 

 

 

A escola valoriza e prioriza a boa relação com as

famílias, no entanto, em função da pandemia,

recomendamos o contato através de canais digitais,

entre eles: telefone, e-mail e whatsapp.

Os pais e/ou responsáveis devem entrar na Escola

somente em situações de extrema urgência, tendo o

cuidado de: 

• higienizar as mãos; 

• usar a máscara durante todo o tempo em que

permanecer no local; 

• respeitar o distanciamento social; 

• permanecer o menor tempo possível; 

• seguir todos os protocolos sanitários; 

• higienizar os calçados nos tapetes sanitários;

• observar as orientações dos responsáveis pela unidade

escolar.

Se algum responsável precisar de
atendimento na escola



Pessoas que:

• pertencem aos grupos de risco e as portadoras de

comorbidades; 

• tiveram contato com alguém infectado; 

• apresentarem febre ou qualquer sintoma gripal, tais

como: tosse, coriza, dor de garganta ou dor ao engolir e

dificuldade para respirar;

• apresentarem perda de olfato e/ou paladar; náuseas,

vômitos ou diarréia; diminuição do apetite (hiporexia);

expectoração (peito cheio) e espirros; manchas pelo

corpo; inchaço na garganta (linfonodomegalia); dor no

corpo, dor nas articulações e dor de cabeça. 

Atenção: Caso apresente algum desses sintomas,

recomendamos ir ao médico o mais rápido possível e

avisar à escola.

Quem não deve ir à escola?



As famílias devem:

• reforçar o cumprimento dos protocolos de segurança;

• conscientizar os estudantes sobre o autocuidado e a

preservação do próximo;

• informar que nenhum material (lápis, cadernos, livros,

garrafas de água) ou lanche pode ser compartilhado;

• incentivar o uso da máscara e do álcool gel 70%;

• informar à escola qualquer situação de surgimento de

sintomas característicos da COVID-19 no estudante ou

em qualquer outro membro da família.

As famílias NÃO devem:

• encaminhar à escola crianças e adolescentes que

estejam sofrendo de algum sintoma indicativo de

síndrome gripal (febre, dor de garganta, tosse seca,

coriza, dores no corpo, perda de olfato ou paladar,

dificuldade respiratória ou diarréia).

 

Contamos com a sua parceria e bom senso!

Como as famílias podem
colaborar?



• Separe roupas para a criança/estudante, sem repetir

o uso, lavando-as após sua utilização; 

• Envie uma máscara de tecido com dupla camada

identificada com o nome da criança/estudante, dentro

de um saco plástico higienizado; 

• Coloque a garrafinha ou copo de água devidamente

identificados dentro de um saco plástico higienizado.

Faça a higienização diária desses utensílios; 

• Para as crianças da creche, encaminhar uma peça de

roupa diariamente, devidamente identificada dentro de

um saco plástico higienizado; 

• Não envie brinquedos para a escola. Caso a criança

necessite trazer algum objeto específico, a família deve

acionar a direção; 

• Aferir temperatura da criança/estudante antes de

enviá-la para a Escola. Se for igual ou superior a 37,5ºC ,

a família não deve encaminhar o filho à escola e

procurar ajuda médica.

Como agir em casa?



Evitar entrar em casa com o sapato utilizado na rua; 

Tomar banho e trocar de roupa; 

Fazer higienização bucal. 

Orientamos especial atenção a respeito da

higienização das roupas após o uso. É

recomendável lavá-las diariamente. 

Respeitar os protocolos, tal qual se exige na escola.

Ao retornar para casa:

Limpeza das roupas: 

A caminho da escola: 

O regresso da escola



Fazer a rota de casa para escola, evitando paradas; 

Observar sempre o distanciamento recomendado; 

Para mãos dadas, lembrar de higienizar as mãos. 

• Aferição da temperatura corporal antes de entrar no
veículo. Se for igual ou superior a 37,5ºC, a criança não
poderá embarcar e a família deverá buscar orientação
médica; 

• As janelas devem permanecer abertas até a altura de 10 cm
durante todo o trajeto; 

• Evitar o contato físico com os colegas. As mãos devem ser
higienizadas antes e depois de usar o transporte;  

• Utilizar sempre a máscara e manter o distanciamento social.

Por isso, os responsáveis devem estar atentos ao número
limitado de estudantes transportados. As caronas estão
expressamente proibidas.

No trajeto a pé 

Observação: A entrada e saída dos estudantes na escola
deverão ser intercaladas, de forma a evitar aglomerações e
filas nos portões da escola.

Como proceder no
transporte escolar?



Nas dependências da escola, o uso de equipamentos

de proteção individual será obrigatório para todos os

funcionários. 

O piso, portas, corrimãos, mobiliário, objetos e

equipamentos das salas de aula e demais espaços

serão limpos diariamente com água sanitária diluída na

água ou com álcool em gel 70%. Cumpriremos uma

rotina de desinfecção de todos os ambientes. Também

haverá procedimentos de sanitização em todos os

ambientes escolares.

Na escola

Atendimento aos estudantes com
necessidades especiais

• Os estudantes com necessidades especiais, que não

forem do grupo de risco, podem voltar às aulas ao

mesmo tempo que os demais alunos, de forma

voluntária, de acordo com a decisão familiar e

beneficiando-se de medidas de proteção necessárias. 

• Os estudantes que apresentam quadro de

comorbidade deverão submeter-se à avaliação

médica e, após apresentarem laudo médico atestando

a possibilidade de retorno, poderão frequentar

normalmente as aulas.



Será ofertada uma refeição por turno. Os

estudantes receberão a merenda no refeitório.

No turno da manhã, a refeição será servida a

partir das 09h e no turno da tarde a partir das

14h. 

Para ter acesso ao refeitório os alunos serão

organizados em grupos com horários

flexibilizados de forma a manter o

distanciamento de 1,5 m durante as refeições. 

As superfícies como mesas e cadeiras serão

higienizadas a cada troca de turma, com o uso

de álcool 70%; 

Não será permitido levar lanche de casa para a

escola.

 

Importante: 

Alimentação



 A Sala de Acolhimento (Isolamento) é um espaço destinado
às pessoas que eventualmente possam manifestar algum
sintoma. O aluno que apresentar qualquer sintoma deverá
aguardar na sala assistida por um acompanhante definido
pela escola até a chegada do responsável, que deverá
buscá-la (o) o mais rápido possível. 

Na sala de aula:

 • Objetos de uso pessoal não serão compartilhados; 

• As janelas e portas ficarão sempre abertas para favorecer
a ventilação; 

• A refeição será realizada de forma rodiziada no refeitório; 

• Todo o material usado para as produções das crianças
será de uso individual e permanecerá na escola; 

• A máscara será usada durante toda a permanência no
horário escolar;

• É proibido o uso de ventiladores nas salas,mesmo em dias
de sol.

Sala de Acolhimento (Isolamento):



O retorno será gradual, mediante aprovação e

autorização da família. As escolas funcionarão com 50%

da capacidade por sala, respeitando o distanciamento de

1,5 metros por estudante. Os discentes serão atendidos sob

forma de revezamento, presencialmente, conforme

organização da escola. Nas semanas sem atendimento

presencial os estudantes permanecerão em casa, dando

continuidade ao ensino remoto.

 As famílias que optarem pelo atendimento do ensino

remoto, continuarão a receber as atividades via whatsapp,

e os alunos que não tiverem acesso à internet receberão 

 apostilas impressas.

 Como procederá o retorno
às aulas presenciais?

  

Para frequentar presencialmente as aulas, os paisPara frequentar presencialmente as aulas, os pais

ou responsáveis deverão assinar o Termo deou responsáveis deverão assinar o Termo de

Autorização, que ficará disponível nas escolas.Autorização, que ficará disponível nas escolas.
  

  

Desde já agradecemos o apoio e a dedicação das

famílias na cooperação e conscientização de seus filhos

para a volta às aulas.

 

Quaisquer dúvidas deverão ser direcionadas às escolas.
 


