
CARTILHA DE
RETOMADA

PAIS E FILHOS



PREZADA FAMÍLIA E
ESTUDANTE

 

Com o objetivo de atender todos  

os rígidos protocolos de

saúde definidos pelos órgãos responsáveis e

a manutenção de um espaço de ensino

que visa a segurança dos

Estudantes, disponibilizamos

 essa cartilha para

orientar sobre como será essa retomada

para às aulas presenciais.

É importante salientar que para

 esses protocolos de

segurança funcionar, precisamos da

conscientização de todos e  

da colaboração das

famílias e estudantes.

Mudanças de comportamentos  

são difíceis, mas nesse momento

imprescindível para garantir  

a segurança de todos.

Obrigada pelo apoio e colaboração!



ITENS PARA LEVAR 
Á ESCOLA

Máscaras extras

acondicionadas em

sacos plásticos

Sacos plásticos para

máscaras usadas.

Álcool gel 70%

Garrafa de água



ANTES DE SAIR DE
CASA

Verifique a temperatura 

da criança

Higienizar com álcool

gel 70% todo material

da criança



IMPORTANTE

Qualquer alteração no quadro de saúde da

escola a criança deverá ficar em casa.

Febre 

Tosse seca

Espirros

Dores no corpo

 e cansaço



AO DEIXAR A
CRIANÇA

Não desça do carro

Não faça 

aglomeração

 na porta da escola



AO DEIXAR A
CRIANÇA

Oriente para que ela:

Evite

encostar nos

amigos 

Mantenha distância

Use sempre  

máscara



AO DEIXAR A
CRIANÇA

Oriente para que ela:

Lave sempre

as mãos

Use álcool gel

Cumprimente de

forma segura



PROCEDIMENTO DA
ESCOLA

Não será permitida a

entrada de criança

doente na escola



•Esfregar os pés na barreira

química antes

de entrar na escola

•Aferir a temperatura da criança

•Higienizar as alças e rodinhas

 da mochila (de puxar)

• Passar álcool gel 70% as mãos.

•Ir diretamente para  

sua sala (evitar   filas)

PROCEDIMENTO DA
ESCOLA



DURANTE AS AULAS

AS crianças ficarão apenas com seus grupos

Evitaremos trocas constantes de ambientes

As janelas e portas sempre abertas

Manteremos distanciamento de mesas e

cadeiras

Evitaremos a troca de material 

As crianças serão acompanhadas  

ao banheiro para a higienização  

correta

No refeitório não será permitido trocas de

alimento



CASO A CRIANÇA
APRESENTE ALGUM

SINTOMA

A criança ficará em isolamento  

até a chegada dos pais ou responsáveis  

Contato imediato com a

família 

Retorno apenas com

atestado médico



NOSSAS AÇÕES

Termômetro infravermelho

EPIs para todos os colaboradores

Instalação de totens de  

álcool gel pela escola

Tapetes sanitizantes para  

entrada da escola  

Visores em acrílico

Adequação dos espaços da escola 

Treinamento com a equipe



NOSSOS DEVERES

Promover um ambiente seguro para todos;

Garantir um ensino de qualidade;

Treinar os colaboradores para os novos

desafios;

Manter os espaços da escola limpos e

higienizados.

Comunicar caso algum estudante ou

colaboradores teste positivo para Covid-19

Escola



NOSSOS DEVERES

Não enviar seu filho caso ele apresente  

algum mal estar;

Comunicar pessoas doentes que morem ou tenham

contato com a criança;

Realizar os procedimentos de higienização dos

estudantes e materiais da escola;

 Informar a escola caso haja algum  

estudante ou pessoas que tenham  

contato, que testem positivo  

para a COVID-19, 

ou qualquer outra doença

contagiosa;

Manter a carteira de vacinação em dia;

 Caso seja solicitado pela escola,  

buscar o estudante imediatamente.

Família



ESPERAMOS POR
VOCÊS

Esperamos em breve poder estar com todos  

presentes em nossa escola de

 forma saudável e segura

Sabemos que essa parceria será de extrema

importância e contamos com a colaboração de

todos!



CRÉDITOS DAS
IMAGENS

<a href="https://pt.vecteezy.com/vetor-

gratis/social">Social Vetores por Vecteezy</a>

<a href="https://pt.vecteezy.com/vetor-

gratis/coronavirus">Coronavirus

Vetores por Vecteezy</a>

<a href="https://pt.vecteezy.com/vetor-

gratis/botella-de-agua">Botella

De Agua Vetores por Vecteezy</a>

Adaptado da cartilha Creabilis
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