
Medidas preventivas contra o 
contágio do COVID-19

Protocolos de
Segurança



A ocupação das salas de aula será limitado à porcentagem 

de acordo com a fase do momento.

Vermelha e Laranja – 35%

Amarela – 70%

Verde – 100%

Dentro da escola haverá sinalização, para que os alunos 

mantenham distância entre si;

Entrada casa 82

13h – 4º ano

13h10 – 3º e 2º ano

13h20 – G3 e 1º ano

13h30 – Ninho, G1 e G2

Considerações
Gerais

Saída

18h – Ninho e G1 pelo portão menor

4º ano pelo portão grande

18h10 – G2, G3 e 1º ano pelo portão menor

2º e 3º ano pelo portão maior



Medidas de segurança

De acordo com as definições indicadas pelos orgãos competentes 

(OMS, UNESCO,SEDUC, Governo do Estado de São Paulo, SIP, APM) 

e nosso protocolo construído em conjunto com Pais que atuam na 

área da saúde, seguiremos as normas:

Distanciamento social;

Limpeza das mãos com álcool em gel 70%

Limpeza dos calçados em tapetes sanitizantes;

Higienização dos ambientes e objetos;

Higienização das mochilas;

Aferimento de temperatura;

Troca de máscara a cada 3h;

Higienização das mãos a cada 1h.



A limpeza, higienização e desinfecção serão constantes em todos os 

espaços escolares e superfícies, como maçanetas das portas, tampos 

de carteiras, etc. antes do início das aulas e ao final e sempre que 

necessário;

Os ambientes serão mantidos bem ventilados com as janelas e portas 

abertas;

Em toda a escola haverá cartazes orientadores afixados, como forma 

de conscientização de todos e para lembrar a importância de prezar 

pela higiene;

A Equipe de Limpeza foi treinada para seguir todos os protocolos.

Higiene



Os alunos do Ensino Fundamental deverão trazer o lanche de casa;

O lanche da Educação Infantil serão preparados pelas cozinheiras da escola que 

foram devidamente preparadas para os protocolos vigentes;

Cada aluno deve trazer e usar sua própria garrafa de água, utilizando os 

bebedouros comuns apenas para encher essas garrafas novamente, pois não será 

permitido o uso diretamente do bebedouro.

Os alunos da Educação Infantil deverão trazer um copo para água, um para o 

suco.

Alimentação/Lanche



EPI´S 

Equipamentos

de proteção

individual
Monitoramento

Não será permitido a permanência de pessoas sintomáticas 

para COVID-19 na instituição de ensino;

Os pais ou responsáveis deverão aferir a temperatura dos 

filhos antes de virem para a escola e ao retornar para casa. 

Caso a temperatura esteja acima de 37,5° C, a recomendação 

é ficar em casa;

Os pais não devem levar seus filhos à escola ao menor indício 

de quadro infeccioso, seja febre, manifestações respiratórias, 

diarreia, entre outras. Deve-se mantê-lo afastados, enquanto 

se aguarda a conclusão do diagnóstico;

Caso o aluno ou membro da família apresentem teste 

positivo de COVID-19, a escola deve ser comunicada, sendo 

o seu retorno condicionado à melhora dos sintomas, e não 

antes de 14 dias, a contar do primeiro dia dos sintomas.



Priorizamos contato e suporte aos responsáveis via WhatsApp, e-mail e 

videoconferência;

Caso necessário, reuniões presenciais deverão ser realizadas por meio de 

agendamento.

As reuniões serão individualmente com no máximo dois responsáveis em sala 

reservada.

O responsável só poderá acessar a escola com uso de máscara e higienização 

com álcool em gel.

Respeitar o distanciamento mínimo de 1.5 m ou espaçamento indicado pelos 

órgãos sanitários locais.

Materiais informativos serão encaminhados por WhatsApp, Plataforma da 

escola, evitando possíveis contaminações com entrega de impressos.

Para os alunos da Educação Infantil enviaremos via Whatsapp todos os dias 

como foi o dia do aluno, igual como fazíamos na agenda.

Atendimento aos Pais



Orientações

GERAIS

Não será permitido que os alunos tragam de casa 

brinquedos ou material não pertinente à aula.

É importante que os materiais trazidos pelos alunos 

dentro da mochila venham higienizados de casa.

O uniforme deve ser usado somente para a escola: ao 

retornar para a casa, realizar a troca.

Os alunos que fazem uso de transporte público deverão 

colocar o uniforme somente na escola e trazer uma 

máscara a mais.

Para frequentar as aulas presenciais os pais deverão 

assinar um termo de conhecimento e concordância dos 

protocolos de segurança.

Pedimos que nos envie por e-mail até dia 26/01 a carteirinha de vacinação atualizada.
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