
Ao chegar à instituição, todos terão sua temperatura
aferida e deverão higienizar os sapatos nos tapetes
sanitizantes.
O uso de máscaras por parte dos adultos e crianças é
obrigatório.

PROTOCOLOS E CUIDADOS
Orientação às famílias sobre o retorno

presencial
 

Queridas Famílias,

      Ter a oportunidade de receber novamente nossas
crianças é algo que nos traz muita alegria! 
   Contudo, precisamos dar continuidade aos cuidados, e a
parceria com as famílias nesse momento precisa ser ainda
mais reforçada para que tudo possa ser feito com muita
segurança e qualidade. 
     Dessa maneira, seguem algumas orientações sobre os
novos cuidados que precisam ser adotados nesse retorno
presencial das aulas e como família e escola podem
trabalhar juntas para que nossas crianças voltem a alegrar
nossas escolas! 
 

 Contamos com vocês!
 

NOSSOS COMBINADOS

1.

2.

 



3. Crianças doentes ou com algum dos sintomas

como: coriza, febre, diarréia, perda de olfato/paladar,

tosse seca, dor de garganta, entre outros ligados à

COVID-19 não poderão ir para a escola, mesmo que já

medicadas em casa.

4. Mochilas e qualquer outro objeto trazido de casa

deverão ser higienizados antes de chegar à

instituição.

5. Durante a entrada e saída dos estudantes será

autorizada a permanência de apenas um adulto por

criança na unidade escolar. E, de preferência que seja

a mesma pessoa nos dois momentos.

6. O horário de entrada e saída das crianças será

organizado pelo gestor da escola e, cabe à família se

atentar e respeitá-los.

7. Objetos pessoais vindos de casa deverão conter

sempre o nome da criança para evitar trocas.



8. A família deverá comprometer-se em

informar a instituição caso tenha

alguma suspeita ou caso confirmado de

COVID-19 na família ou de alguém

próximo à criança. E, a mantê-la em

quarentena em casa até que se

descarte a suspeita.

9. Os lanchinhos enviados de casa

estarão suspensos neste primeiro

momento.

10. A família deverá manter os números

de contato sempre atualizados e se

comprometer a buscar imediatamente

a criança na escola caso haja

necessidade.

11. O fluxo de entrada e saída será

sinalizado com adesivos e cartazes por

toda a escola e, deverá ser respeitado e

seguido por todos.



12. O adulto não poderá adentrar a sala de aula e deverá

entregar seu filho (a) na porta.

13. Respeitar o distanciamento na fila de entrada e saída

também é essencial para manter a segurança de todos.

14. É importante que a família converse com a criança

sobre esse "novo" retorno e também reforce em casa

hábitos de higiene e medidas que auxiliem no cumprimento

dos protocolos na escola

15. Essa parceria é essencial para que no retorno presencial

todos estejam em segurança e que nossas crianças se

desenvolvam de maneira segura e com qualidade! 


