


RECADO AOS PAIS 
E/OU RESPONSÁVEIS

A pandemia ainda não acabou, mas com o 
avanço da vacinação e a adoção de todos os 
protocolos sanitários o retorno às aulas 
presenciais é seguro.
Fizemos um planejamento detalhado para 
que nossos alunos, professores e 
funcionários possam estar protegidos no 
ambiente escolar.
Como todos sabem a volta é gradual e 
híbrida. As atividades pedagógicas foram 
adaptadas para que a aprendizagem seja 
melhor aproveitada, tanto para quem está 
em sala de aula como para quem participa 
de forma remota.
Contamos com a colaboração de todos (as) 
para que nosso trabalho produza todos os 
resultados esperados. Ensino sério, com 
qualidade e respeito.
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CONFIRA ALGUMAS DE 
NOSSAS AÇÕES PARA O 

RETORNO GRADUAL E SEGURO 
ÀS AULAS  PRESENCIAIS

-Aquisição de materiais, como 
máscaras, álcool em gel, tapete 

sanitizante,  termômetro digital, 
totem e face shield;

-Elaboração de protocolos 
sanitários para cada 
unidade escolar;
-Treinamento dos 
profissionais da Educação 
Municipal e prestadores de 
serviços para o correto 
acolhimento dos 
estudantes e familiares;



CUIDADOS NECESSÁRIOS 
PARA O ALUNO IR À ESCOLA

- Contratação de serviços de 
higienização e sanitização para 

todas as escolas da Rede 
Municipal de  Educação e para o 

transporte escolar municipal.

-Máscara deve estar ajustada 
corretamente, cobrindo o nariz e a 
boca. O uso do acessório é obrigatório 
para alunos acima dos 2 anos de idade. 
Abaixo dessa faixa etária há o risco de 
sufocamento:
-A máscara precisa ser trocada a cada 
três horas ou antes se estiver suja ou 
úmida. Aconselha-se que o estudante 
tenha sempre uma de reserva, além do 
mínimo diário necessário, para o caso 
de uma troca extra;
-O aluno deve levar sacola ou saco 
plástico para armazenar as máscaras já 
usadas;
-As máscaras não descartáveis devem 
ser lavadas, diariamente, com água e 
sabão neutro. Após enxague em água 
corrente, deve ser colocada para secar. 
Evite torcer a máscara;



QUANDO O ESTUDANTE 
DEVE FICAR EM CASA 

- Quando a máscara secar, deve ser 
passada com ferro quente e guardada 

em local limpo e protegido;
- O descarte da máscara, quando ela 

estiver danificada (com deformação, 
desgastes e falhas no elástico), deve 

ser feito no lixo do banheiro;
- O estudante deve levar garrafa de 

água de uso individual;
- Recomenda-se que a mochila seja de 

material de fácil higienização e 
organizada apenas com o que for 

essencial e autorizado pela escola.

- Se a criança ou adolescente 
apresentar febre acima de 37,5 
graus e sintomas gripais, como 
tosse, espirro, dor de garganta e 
nariz escorrendo, deve 
permanecer em casa e em 
observação;
- Se alguém da família, ou com 
quem a família teve contato 
contraiu a Covid-19, o 
estudante deve manter o 
isolamento domiciliar.



COMO ESTÁ O AMBIENTE 
ESCOLAR AGORA

-Todos os profissionais da Rede 
Municipal de Educação foram 
treinados para respeitarem os 
protocolos de prevenção ao 
novo coronavirus, conforme 
orientações previstas em 
decretos municipais;

-Carteiras, cadeiras e mesas 
estão organizadas respeitando 

distanciamento social mínimo;
-Janelas e portas ficarão 

abertas para que os ambientes 
tenham melhor ventilação,

-Distanciamento em filas 
passa a ser obrigatório;
-As instalações escolares 
tiveram a higienização 
reforçada e a limpeza 
passou a ser feita com 
maior frequência;
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NOVOS PROCEDIMENTOS NO 
TRANSPORTE ESCOLAR

-Distanciamento entre os 
alunos deve ser mantido 
com o uso intercalado dos 
bancos;
-Bolsas e mochilas ficarão 
separadas umas das outras 
para evitar risco de 
contaminação;
-Os estudantes terão a 
temperatura aferida antes 
de entrarem no veículo;

-Responsáveis pelo 
transporte devem fiscalizar 

o uso obrigatório de 
máscaras por todos, 

disponibilizar álcool gel 70% 
e fazer a higienização 

completa do interior do 
veículo a cada viagem.
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