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De portas abertas para você e fechadas para a Covid-19.

Filas com distanciamento social
Organização de filas com marcação no chão para a garantia do  
distanciamento mínimo de 1 metro.

Acesso via identificação facial
O acesso será feito pela identificação facial, realizada junto às cat-
racas, que foram aprimoradas com esse recurso, o qual passa a ser 
o modo de identificação para o ingresso de alunos e funcionários no 
Colégio. 

Álcool 70% em todas as entradas
Disponibilidade de álcool 70% para a higienização. 

Orientações para prestadores de serviços de transporte
As empresas receberam e devem seguir as orientações sobre
as normas de segurança.

ACESSO  
AO COLÉGIO



Abrangendo as famílias que querem ou necessitem de enviar seus 
filhos com máscaras e colaboradores, de acordo com o protocolo:

Recomendações
Idosos, pessoas com comorbidades e pessoas não 
vacinadas usem máscara em qualquer ambiente, profissionais que 
trabalhem em estabelecimentos de saúde e que estejam expostos em 
contato de áreas de risco.

Troca de máscaras
Alunos e comunidade educativa poderão utilizar a máscara se acharem 
necessário e sem que haja qualquer interferência da escola.

IMPORTANTE!
A não utilização da máscara NÃO substitui o distanciamento 
social, a etiqueta respiratória e, principalmente, as medidas de 

higiene na lavagem das mãos.

USO DA 
MÁSCARA

O uso da máscara deixa de ser obrigatório, passa a 
ser facultativo.



Continue se protegendo, assim você cuida de si mesmo e 
dos outros.

Higienize as mãos
- Lave as mãos com frequência com água e sabão, até a altura dos
punhos. Se não for possível, passe álcool 70%. Há dispensers
do produto nos corredores. Para os alunos maiores, sugerimos que
cada um tenha o próprio frasco pequeno.
  
- A higienização das mãos é essencial, especialmente nas seguintes  
situações: 

* após o uso do transporte público; 
* ao chegar à instituição de ensino; 
* após tocar em superfícies, tais como maçanetas das portas,  
   corrimãos, botões de elevadores e interruptores; 
* após tossir, espirrar e/ou assoar o nariz; 
* antes e após o uso do banheiro; 
* antes de manipular alimentos; 
* antes de tocar em utensílios higienizados; 
* antes das refeições; 
* após o uso dos espaços coletivos; 
* antes de iniciar uma nova atividade coletiva. 

CONTINUE SE 
PROTEGENDO



Tome cuidados ao tossir ou espirrar
Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço de papel  
descartável ou com o braço. 

Mantenha o distanciamento 
Mantenha uma distância mínima de 1m de qualquer pessoa tossindo 
ou espirrando. 

Higienize com frequência o seu celular
Limpe o seu celular com álcool 70% ou com uma solução sanitizante 
de efeito similar. 

Atenção na hora da alimentação
Talheres, toalhas, pratos, copos etc. devem ser de uso individual.

Saiba o que fazer se estiver doente
Evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos  
e doentes crônicos, e permaneça em casa até se recuperar. 

Saiba o que fazer em casos suspeitos
Casos suspeitos devem permanecer em casa e procurar avaliação 
médica.



O Colégio está preparado para receber você com segurança. 

Os ambientes devem 
estar bem ventilados e 

sempre abertos.
O uso de elevadores está 

restrito para 75% (setenta 
e cinco por  cento) da 

capacidade.

Há orientações  
de distanciamento  

e estabelecimento de 
fluxos para os momentos 

de entrada e saída.

Os bebedouros  
funcionam apenas no modo  

reabastecimento de 
garrafinhas  

e copos. Há, também,  
a disponibilização de galões  
de água para abastecimento,  

no caso de bebedouros  
muito distantes.

O AMBIENTE



Tire todas as suas dúvidas sobre os casos suspeitos.

Quando o caso é considerado suspeito?

Primeiro, é importante reconhecer os sintomas de doença respiratória: 
febre (acima de 37,5°C) e pelo menos um sintoma adicional, como 
tosse seca, falta de ar, dor ao engolir líquidos ou alimentos, dor ou  
desconforto muscular, ausência total ou parcial de olfato (anosmia)  
ou sintomas gastrointestinais (vômito e diarreia). 

Caso o estudante apresente os sintomas descritos acima, o
responsável deve informar ao Colégio para avaliação caso a caso,
podendo ser impedido de acessar o ambiente escolar conforme as
indicações a serem dadas pela escola.

FIQUE ATENTO(A)!



Prevenção é tarefa de todos.

Salas bem ventiladas 
Portas e janelas mantidas abertas para a circulação do ar  
natural durante o turno de aula. 

Renovação de ar 
O sistema de climatização possui renovação de ar e está em  
funcionamento.

Materiais não compartilhados 
A recomendação é de que não haja compartilhamento de materiais  
escolares. 

EM SALA  
DE AULA 



Cuidado gigante com os nossos pequenos.

Na Educação Infantil, as medidas de segurança são bem mais
desafiadoras, tanto pela idade e características dos alunos quanto
pela atenção e orientação dada pelos educadores. 

A higiene infantil está sendo especialmente acompanhada.
Os auxiliares de turma/pátio estão preparados para acompanhar
as crianças, individualmente, cuidando da higiene, antes e depois de
utilizarem os vasos sanitários.

Os/As professores/professoras devem ensinar às crianças as 
normas de cuidado.
As educadoras estão sendo orientadas, nas estratégias de ensino,  
a instruir as crianças quanto ao distanciamento e outras medidas  
preventivas. 

PROTOCOLO NAS SALAS 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL





Capacidade máxima das salas 
A limitação da capacidade máxima de estudantes por sala de aula  
obedece ao distanciamento mínimo de 1m entre as pessoas.

Higienização do mobiliário 
A higienização é feita após cada turno. Materiais que não podem
ser higienizados (papel, cartolina, tecidos, pelúcia) ou que favorecem
contaminação, passaram a ser de uso individual ou foram retirados.

Compartilhamento de objetos 
Os objetos de uso individual (toalha do lanche, lanche, muda de
roupa etc.) não devem ser compartilhados. Isso vale também para
os brinquedos.

Uso de materiais e brinquedos
Materiais de uso coletivo, como lápis, canetinha e giz de cera,  
e brinquedos passam a ser de uso individual, guardados em  
uma sacola identificada com o o nome do aluno e turma.

Ventilação do ambiente
As portas e as janelas permanecem abertas para fluxo  
de ventilação com ar natural.




