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Pa
ais e/ou res
sponsáveis
s
1. Aferir a tempera
atura do (a
a) filho (a) diariamentte antes da
a entrada n
na escola, garantindo
o
e não estteja em es
stado febril, caso a te
emperatura
a fique acim
ma de 37,5
5ºC deverá
á
que ele
perma
anecer em casa por 48 horas, so
ob observação e comunicar a es
scola;
2. Caso a criança tenha tido
o contato com
c
uma pessoa
p
infe
ectada, de
everá perm
manecer em
m
enos 14 dias
d
a partir da da
ata do co
ontato, e comunicarr a escola
a
casa, pelo me
atamente. Neste cas
so, os resp
ponsáveis podem ap
presentar te
este negattivo para o
imedia
COVID-19 atualiizado nas últimas
ú
48 horas;
3. Comu
unicar imed
diatamente
e a escola
a, caso o (a) filho (a)
(
fique d
doente, e apresentar
atesta
ado médico
o garantind
do que não
o se tratou
u de COVIID-19, para
a retorno imediato às
s
ativida
ades prese
enciais;
4. Enviar, no mínim
mo duas peças
p
de máscaras,
m
além da que
q
está e
em uso, de
evidamente
e
gienizadas;
embaladas e hig
5. Encam
minhar o filho, no máx
ximo, 10 minutos
m
ante
es do horário de entra
ada e tamb
bém buscalo, no máximo atté 10 minuttos após ho
orário de encerramen
nto da aula..
Alunos
1. Na en
ntrada, man
nter o dista
anciamento de 1,5m de
d acordo com
c
as dem
marcações na calçada
a e
recepçção da esco
ola, e;
2. Passa
ar pela Cab
bine de Neb
bulização e tapete san
nitizado, girrando o corpo, numa volta de 36
60°
para processo
p
de
e desinfecçã
ão e sanitização, em seguida;
3. Higien
nizar as mão
os com álco
ool gel, utilizando o dis
splay com pedal
p
de accionamento,, localizado na
entrad
da da escola
a.
4. Higien
nizar as mãos
m
sempre, em tod
dos os espaços da escola, inclusive sallas de aulas,
dispon
nibilizamos display de álcool gel.
5. Higien
nização dass mãos com
m água e sab
bonetes líqu
uidos, segu
uindo protoccolos;
6. Trocarr a máscarra após 3 horas de uso,
u
ou no
o caso de danos
d
físiccos como, rasgos, furros,
umida
ade, etc. que
e possam compromete
c
er sua eficácia;
7. Não se
s aglomera
ar nos espa
aços comum da escolla, mantend
do sempre o distancia
amento soccial.
Acatarr sempre as orientaçõ
ões dos funccionários e professore
es da escola
a (nossa eq
quipe receb
beu
todas as informaçções técnicas e estão capacitados
s para orien
ntação dos alunos)
marcações das carteiiras, cadeiras, banco
os etc. usa
ar apenas os assentos
8. Atender as dem
níveis.
dispon
9. Comunicar, imediatamente, o professorr ou a coord
denação, ca
aso sinta qu
ualquer mal-estar.
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1. Somente poderá adentrar à escola, pe
essoas usan
ndo adequa
adamente a máscara;
2. No ca
aso funcion
nários, proffessores e público em
m geral co
om tempera
atura corpo
oral acima do
norma
al, não pode
erão adentra
ar a escola e serão orientados a procurar
p
oriientação mé
édica.
3. Todoss os funcion
nários e pro
ofessores preencherão
p
o diariamen
nte o checkk list: Sinais
s, Sintomass e
Contato.
nários e pro
ofessores, em
e contato com
c
aluno, além da m
máscara, obrrigatoriamente
4. Todoss os funcion
deverã
ão estar usa
ando o equipamento in
ndividual “fa
ace shield”
5. O inte
ervalo dos alunos
a
de 1ºº ao 5º ocorrrerá em du
uas etapas: 10 minutoss em sala de
d aula, para o
lanche
e e mais 10 minutos no pátio, com
c
superv
visão da eq
quipe de su
upervisores
s. Além dissso,
dividiu
u se e doiss grupos de
e revezame
ento, 1º, 2º e 3º ano, primeiro grrupo e 4º e 5º, segun
ndo
grupo. Assim enq
quanto um grupo
g
estive
er lanchand
do o outro estará
e
no pá
átio.

aso de alun
nos com su
uspeita de COVID 19
Ca
Caso o aluno aprese
ente a tempe
eratura acim
ma de 37,5°°C ou quaissquer outross sintomas corelaciona
ado
ao
o COVID 19, a escola
a entrará em
e contato
o, imediatam
mente, com
m os respo
onsáveis e o aluno se
erá
en
ncaminhado
o para uma sala isolada
a, segura e arejada até
é que pais ou
o responsá
áveis possa
am buscá-lo
os;
Se houver mais de um
u aluno sin
ntomático, deverá
d
resp
peitar o distanciamento
o de 1,5m e mantê-los na
me
esma sala. Após a desocupaçã
d
ão da sala,, mantê-la arejada, co
om portas e janelas abertas, sem
occupação porr 2 horas, para possibilitar a dissip
pação da ae
erossolizaçã
ão;

aso de alun
nos compro
ovadamente infectad
dos pelo CO
OVID 19
Ca
Caso o aluno sejja contamin
nado pelo COVID
C
19, não poderá
á compareccer às aula
as presencia
ais.
Os
s responsá
áveis pelo aluno de
evem comu
unicar ime
ediatamente
e escola, prestando informaçõ
ões
de
etalhadas da
d situação
o do aluno,, inclusive apresentan
ndo o atestado médic
co. Após a recuperaç
ção
do
o aluno, deverá apres
sentar novo
o atestado médico ate
estando o tratamento
o do COVID
D 19 e esta
ará
ap
pto para rettorno imediato às ativiidades esco
olares pres
senciais.
Quand
do constata
ado caso de
d infecção
o do aluno, a escola poderá
p
sus
spender, im
mediatamen
nte,
as
s aulas pre
esenciais da
d turma a que perte
ence. As aulas
a
para a turma s
suspensa passam
p
a ser
s
ex
xclusivamen
nte on-line enquanto perdurar a suspensão
o.
Colégio Cetés
C

