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Olá!
Temos um ótima novidade.

Nos próximos dias nossa escola voltará
a receber gradualmente nossos alunos.

Mas não se preocupe, estamos atentos
a todos os detalhes para o cuidado com
a saúde de cada aluno
e colaborador da rede.

Nessa cartilha, vamos
apresentar as medidas
adotadas nessa primeira
fase da retomada. 

E também dar algumas
orientações para que
nos ajude. 
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A transmissão acontece de uma pessoa contaminada
para outra ou por contato próximo, por meio de:

Aperto de mãos
(principal forma de contágio)

Objetos ou superfícies contaminadas
(celulares, mesas, brinquedos, teclados,
materiais, livros, canetas, etc)

Gotículas de saliva
(tosse ou espirro)

Secreções e mucos

Os sintomas mais comuns são:

Febre Tosse Falta de ar



MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS

EM NOSSA ESCOLA

Estaremos constantemente higienizando
todos os espaços da escola;

Adquirimos termômetros digitais
para verificar a temperatura dos alunos;

Álcool em gel em todas as salas
e em pontos estratégicos do prédio;

Tapetes sanitizantes para higienização
e desinfecção dos calçados;

Diminuímos o número de alunos por sala,
assim respeitando o espaçamento de 1,5m
entre as carteiras, sempre deixando
as portas e janelas abertas;

Obrigatório fazer medição antes de entrar no prédio.

Passar pela área de higienização assim que chegar.

Obrigatório higienizar as mãos antes de entrar no prédio.



Onde for necessário organizar filas,
será obrigatório respeitar o distanciamento
sinalizado;

A cantina atenderá todas as medidas
de higiene, proteção e prevenção;

Todo o pátio, e demais áreas comuns
do prédio, estarão sinalizados, onde
os alunos poderão ou não ficar;

Os elevadores serão utilizados somente
por alunos com dificuldade de locomoção;

Todos os banheiros terão acesso controlado.

OOnde 
seser
sinaliz



ATENÇÃO
ALUNOS

Use sempre a sua máscara;

Higienize as mãos constantemente
com álcool em gel 70%;

Traga de casa
uma garrafa de água;

Não compartilhe
seus objetos pessoais;

Apesar da saudade,
vamos evitar abraços
e apertos de mão.

Bebedouros temporariamente inativos.

Obrigatório o uso de máscara em todas as áreas do prédio.



Se você é estudante e faz parte
do grupo de risco, não se preocupe!

Continue acompanhando
as aulas online de casa.

RELOAD HOME

Preparamos toda a estrutura necessária
com câmeras, tripés e computadores
em cada sala de aula para transmissão
em tempo real.



ATENÇÃO
PAIS & RESPONSÁVEIS

Contamos com vocês
para manter a rotina de
biossegurança familiar.

Lave as máscaras de tecido
conforme as orientações da OMS.

Assim que o aluno chegar em casa,
coloque o uniforme para lavar.

Oriente o aluno a fazer
a higienização das mãos
e do corpo de forma correta.

Não esqueça de verificar se o aluno está com máscara, garrafa
de água e com o uniforme limpo e higienizado antes de sair de casa.



Caso qualquer funcionário, professor
ou aluno que apresente os sintomas:

CASO SUSPEITO OU
COMPROVADO DE 

FORA DO COLÉGIO: A PESSOA DEVE PERMANECER
EM CASA E REPORTAR O FATO IMEDIATAMENTE
A ESCOLA.

DENTRO DO COLÉGIO: A PESSOA SERÁ ENVIADA
IMEDIATMENTE PARA CASA E ACONSELHADA A PROCURAR
UMA UNIDADE DE SAÚDE.

HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES: TODOS OS AMBIENTES
POR ONDE TENHA CIRCULADO A PESSOA COM SINTOMAS
SERÁ RIGOROSAMENTE HIGIENIZADO.

SUSPENÇÃO DAS AULAS: 
QUE APRESENTAR SINTOMAS, TERÁ SUAS ATIVIDADES
SUSPENSAS, ATÉ A DATA DE UMA VOLTA SEGURA.



Não deixe de acompanhar
as redes sociais e comunicados
oficiais da escola.

Até logo!




