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Promovendo Segurança para 
Volta às Aulas

ENTRADA
• Tapete Sanitizante

• Monitoramento de 
Temperatura

• Higienização das 
mãos



Área de Espera

• O Colégio se preparou
para manter o
distanciamento seguro
também nas áreas
externas.



Aluno no Presencial
Medidas para Segurança

• Uso de Máscara;
• Cabelo Preso;
• Para higienização das mãos
com maior frequência, o aluno 

deverá trazer frasco individual 
de álcool 70%;

• Oriente seu filho manter o 
distanciamento;

• O aluno deve estar bem de 
saúde, sem qualquer mal-
estar.



Aluno no Presencial
Medidas para Segurança

• Trazer a garrafinha de água;
• Não compartilhar materiais;
• Se o aluno apresentar na sala 

algum mal-estar, informar o 
professor;

• Se o aluno tiver contato com 
alguma pessoa com Covid-19, 
não poderá participar das 
aulas presenciais e o Colégio 
deverá ser informado.



Aluno no Presencial
Medidas para Segurança

• Se o aluno testar positivo 
para Covid-19, todos os 
alunos da sala deverão 
ficar em isolamento por 
14 dias e não 
frequentarem as aulas 
presenciais;



Higienização do Colégio

• Já seguimos as recomendações 
sanitárias para segurança e saúde. 
Diante da pandemia, ampliaremos 
essas prevenções e seguiremos o 

protocolo.

A EQUIPE DE HIGIENIZAÇÃO ESTÁ TREINADA COM TODOS OS 
PROCEDIMENTOS PARA  PROMOVER A SEGURANÇA DE TODOS.



Higienização Pessoal 

• Teremos pontos estratégicos para
higienização das mãos, mas
recomendamos que cada aluno
também tenha seu álcool 70%,
evitando deslocamento ou
aglomerações.

• Troca de uniforme diariamente faz-
se necessária.

• Óculos devem ser higienizados
sempre.



Treinamento 
Protocolo e Prevenção diante 

da Pandemia

• Realizado treinamento para 
todos os setores do Colégio.

• Um trabalho que vai além da 
informação:
Conscientização
Prevenção
Adaptação



Uso de Máscara

• Uso de máscara apropriada, constante e de 
forma adequada;

• Retirada de máscara somente na hora do 
lanche e para ingestão da água;

• Informar ao professor se houver algum 
desconforto com o uso da máscara;

• É necessário o aluno trazer no mínimo, duas 
máscaras para troca.

• Para segurança, use saquinhos:

Máscara Limpa
Máscara Suja

• O descarte de máscaras deve ser realizado em 
casa 



Alimentação

• Retirada de máscara somente para a 
alimentação;

• Para segurança de todos não será 
possível conversas;

• Não compartilhar lanches;
• A cantina ofertará bebida e lanches 

quentes de manipulação reduzida;
• Realizar a compra antecipadamente 

evitando espera e contato com o 
dinheiro no horário do lanche;

• As medidas de segurança sanitária 
ambiental,  de instalações, utensílios 
e manipulação serão seguidas.



Atividades e Materiais

• As atividades sempre serão
aplicadas com distanciamento
e sem compartilhamento de
objetos.

• As salas já ficam com janelas
e portas abertas favorecendo
a ventilação. A recomendação
é que evite o uso dos
ventiladores.

• Todas as salas estão com
suporte de álcool 70%.



Atividades Físicas

• Serão priorizadas ao ar 
livre, mantendo o 
distanciamento seguro 
e não compartilhando 
materiais.



Temática COVID-19

• Os professores 
trabalharão o conteúdo 
COVID-19 de forma a 
levar a INFORMAÇÃO 
com estímulos para a 
CONSCIENTIZAÇÃO.



Temática COVID-19
O Colégio está organizado com os espaços,

horários e cartazes de forma a promover mais
segurança a todos.
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