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Mensagem de boas-vindas!

nossas rotinas escolares após a pandemia do COVID-19 e, 

-
dora. 
R

A certeza que temos é: tudo vai passar! 

Al

J

Um grande abraço,
Colégio EAG e 

Programa Escola Segura
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PROVIDÊNCIAS PRÉ RETOMADA DAS AULAS

Fique atento!

-
mada de aulas presenciais:

1.
2. Rastreamento das pessoas pertencentes ao grupo de risco.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

todos os procedimentos e cuidados importantes para este momento.



Segue as medidas de abertura do Colégio EAG:

PLANO DE RETOMADA

1ª FASE

Remota

Remoto

Remoto

Remoto

Reforço escolar 
e Acolhimento, 

máximo 20% 
dos alunos

Remoto, sem 
atendimento 

presencial

Remota e
presenciais

Remoto

Remoto

Ocupação 
máxima de 35% 

dos alunos

Apenas para 
entrega de mer-

cadoria, seguindo 
as restrições 

sanitárias

Remoto, sem 
atendimento 

presencial

2ª FASE

Remota e
presenciais

Ocupação 
máxima de 70% 

dos alunos

Remoto

Remoto

Apenas para 
entrega de mer-

cadoria, seguindo 
as restrições 

sanitárias

Remoto, sem 
atendimento 

presencial

3ª FASE

Remota e
presenciais

100% dos 
alunos

Remoto

Apenas para 
entrega de mer-

cadoria, seguindo 
as restrições 

sanitárias

Remoto e 
presencial, mas 
atividades com 

baixo risco

Remoto, sem 
atendimento 

presencial

4ª FASERECURSOS

AULAS

ESPAÇO
FÍSICO

ATENDIMENTO
SECRETARIA

EVENTOS

FORNECEDORES

ATIVIDADES
EXTRA

CURRICULAR



ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO 
DE ADAPTAÇÃO AO NOVO NORMAL

-

Mesmo com a distância, estamos com um olhar atento aos comportamentos dos
-

-

-

-

-



-

 Discussão sobre segurança: -
-

 Escuta atenta e tire dúvidas: -

 Relação família-escola: -
-

-

NOVO
NORMALNOVO
NORMAL



DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS

A AUTODECLARAÇÃO DE CASO SUSPEITO é uma exigência do Governo de São 

este documento como procedimento diário.

FICHA DE SAÚDE DO ALUNO: apresenta elementos importantes para prestação do 

Se for necessário prestar atendimento de saúde ao aluno, enquanto a família não 

Para acessar a FICHA DE SAÚDE DO ALUNO clique de acordo com o segmento do 
aluno:

FICHA DA SAÚDE DO ALUNO - Educação Infantil

FICHA DA SAÚDE DO ALUNO - Ensino Fundamental 1

FICHA DA SAÚDE DO ALUNO - Ensino Fundamental 2

FICHA DA SAÚDE DO ALUNO - Ensino Médio

FICHA DE RASTREAMENTO DO GRUPO DE RISCO: 

Saúde e  atualizadas, sempre que necessário, nos 

Alunos pertencentes ao grupo de risco não podem 
retomar às aulas presenciais neste primeiro momento 

autoridades.

Familiares e responsáveis pelo aluno, que fazem parte do
grupo de risco, devem consultar seu médico de 

E
grupo de risco, preparar a equipe para prestar um atendimento 

riscos e cuidados relacionados a COVID-19.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWJi6g7mmt-saSdw-LmsjyHBjPP2lwxj-f5wZE-7yKmtxXZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3zigN_IA4PwNpm33i3dqn1fWhJw6HUHN1ahMa-NMCVCf4AA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdve8xlPBxIy3ITn6jYuHhfazzr5dM5XeFV7HeznUHzJ_1RWA/viewform


Para acessar a FICHA DE RASTREAMENTO DO GRUPO DE RISCO -
mento do aluno:

FICHA DE RASTREAMENTO - Educação Infantil
FICHA DE RASTREAMENTO - Ensino Fundamental 1
FICHA DE RASTREAMENTO - Ensino Fundamental 2
FICHA DE RASTREAMENTO - Ensino Médio

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA: 
-

Para acessar o TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, 
com o segmento do aluno:
Termo de autorização para aferição de temperatura - Educação Infantil
Termo de autorização para aferição de temperatura - Ensino Fundamental 1
Termo de autorização para aferição de temperatura - Ensino Fundamental 2
Termo de autorização para aferição de temperatura - Ensino Médio

AUTODECLARAÇÃO DE CASO SUSPEITO: 

1. 
2. 

A AUTODECLARAÇÃO  app no ícone Covid-19.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxjlTOWQ5eftJ_0MaTcpktb0wnrKY9TlJ8FryXAMwGEOqBBw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoeOTBHZF241yFEsOnUM7THXbwdD4oEprfUCUxZXkFhyrH5A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSUcOj0kRq7eMVSOZlW8HSc_0IcECYfV_QirxaVoTwwmU6Wg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepqToC8v2zC0nXgfXuk9hej4g1a7WbtUkJqeLdLObdxt6Adg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_7u5gSKkWa1RjEyQvZpd7ti-urtrLrTurdQpmU8W18jWm-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq6ZJWGlGqEzqYRllLCJfgy61q8I8bRs_A1q2s_82dmUd9zw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_7u5gSKkWa1RjEyQvZpd7ti-urtrLrTurdQpmU8W18jWm-w/viewform


TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA RETIRADA DO ALUNO EM CASO DE SINAIS E
SINTOMAS GRIPAIS: 

com sinais e sintomas gripais.

Para acessar o TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA RETIRADA DO ALUNO EM CASO DE SINAIS E 

SINTOMAS GRIPAIS, 

Termo de responsabilidade para retirada do aluno - Educação Infantil
Termo de responsabilidade para retirada do aluno - Ensino Fundamental 1
Termo de responsabilidade para retirada do aluno - Ensino Fundamental 2
Termo de responsabilidade para retirada do aluno - Ensino Médio

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWqBQ7fLYDSbnArr1cigPpPKxaqhGt4vJvFUD88ezxowZujw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEiX3SIabedWXzgSBgc2nGArF1u_9x9DFNxNEhgBEIfqBeIA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEiX3SIabedWXzgSBgc2nGArF1u_9x9DFNxNEhgBEIfqBeIA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEiX3SIabedWXzgSBgc2nGArF1u_9x9DFNxNEhgBEIfqBeIA/viewform


MONITORAMENTO DE SINAIS E SINTOMAS POR
5 DIAS ANTES DA RETOMADA DAS AULAS

Solicitamos que iniciem o monitoramento de sinais e sintomas gripais 5 dias 
antes da retomada das aulas presenciais.

Caso o aluno apresente qualquer sintoma neste período devem fazer contato 
com o teleatendimento de saúde (SUS 136) ou do convênio médico, para 

Para monitorar esses sintomas os familiares podem utilizar a AUTODECLARA-
ÇÃO DE CASO SUSPEITO.

VIAGENS INTERNACIONAIS:

permanecer em quarentena por 7 dias conforme orientação da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (consulte o guia do viajante aqui).

(SUS 136) ou do convê-

https://www.gov.br/anvisa/pt-br


INGRESSO DO ALUNO NA ESCOLA

COVID-19.

Além disso, será necessário respeitar o distanciamento social de 1,5m entre 
as pessoas e os familiares não poderão adentrar (neste momento) o espaço 
escolar.

ANTES DE COMPARECER À ESCOLA:
Preencher a AUTODECLARAÇÃO DE CASO SUSPEITO PARA COVID-19, e só
deslocar-se até à escola se não apresentar nenhum sintoma (aluno e respon-
sáveis).
Caso apresente 1 ou mais sintomas, entrar em contato com a direção escolar 
para comunicar a ausência do aluno, e com teleatendimento de saúde (SUS 
136

Se tiver algum desses sintomas, evite locais com muita
gente e ligue 136 ou procure uma unidade de saúde.

Febre Tosse Dificuldade
de respirar

O que você precisa saber e fazer.
Quais são os sintomas:



INGRESSO DO ALUNO NA ESCOLA

DESLOCAMENTO ATÉ A ESCOLA:
Segundo a Organização Mundial de Saúde e o próprio Ministério da Saúde, 
as máscaras de tecido NÃO devem ser utilizadas por:

-
cia.

NÃO deve utilizar 
máscaras, pois há riscos de sufocamento e maior contaminação do nariz, 

Utilizar máscara de tecido higienizada durante o trajeto até a escola (confor-

COMO UTILIZAR A MÁSCARA CASEIRA CORRETAMENTE?

-
do espaços frouxos entre o rosto e a máscara. 



COMO UTILIZAR A MÁSCARA CASEIRA CORRETAMENTE?

trocar. Se estiver na rua, coloque a máscara já usada em um saco fechado 
para não contaminar o restante dos seus pertences.
 

máscara na rua.

evitando tocá-la na parte de frente.



-
mitido e como praticar a etiqueta respiratória:

COMO O CORONAVÍRUS 
(COVID-19) É TRANSMITIDO?

Gotinhas de saliva Espirro Tosse

Objetos 
contaminados

Aperto de mãoCatarro

Quando espirrar ou tossir, 
cubra o nariz e na boca 

com um lenço de papel. Ou 
use o antebraço.

Deixe os lenços
usados no lixo.

Se tem tosse com expec-
toração, evite lugares 
com muitas pessoas e 

use máscara!

Se tossir ou espirrar sobre 
uma superfície (mesa de 

trabalho; mesa de refeição), 
passe um paninho com álcool 

sobre essa superfície.

Lave bem as mãos
após tossir e espirrar!

ETIQUETA RESPIRATÓRIA:



Almoço:  Vermelha

INGRESSO DO ALUNO NA ESCOLA
Cuidados com a saúde 

-

-

-

-

pelo condutor (consulte o check list do condutor de transporte escolar aqui).

https://drive.google.com/file/d/1Ugai1pImL-cGxy6wm4yAFVxzjJiFtFZN/view?usp=sharing


FORMA DE UTILIZAR A MÁSCARA:

FORMA DE RETIRAR E HIGIENIZAR A MÁSCARA:

úmida.

1. 
2. 
3.
4.
5.

** Diluição do hipoclorito conforme orientação do fabricante



INGRESSO DO ALUNO NA ESCOLA

AO CHEGAR NA PORTARIA DO COLÉGIO:

-

Confira o protocolo adotado pela Escola:



ROTINAS DE CUIDADOS COM A SAÚDE
O Colégio EAG adotou algumas novas rotinas de cuidados para promoção da 
saúde na escola:

Troca de fraldas:

Higienização das mãos:

Uso de máscaras:

a idade recomendada pelos órgãos competentes.

-

-

ALUNOS:
Horário de aula

Entrada até o intervalo:  Azul royal

Após o intervalo até a saída: Azul Marinho



Vestimenta e calçados:
Aluno:
Equipe:

T -

INTEGRAL
(quando pudermos retornar essas atividades)

Entrada até o intervalo:  Verde

Almoço:  Vermelha

Após o intervalo até a saída: Amarela

COLABORADORES
Utilizaremos as máscaras coloridas, as trocas serão feitas nos seguintes horários:

7h às 9h30:  Azul royal

9h30 às 12h20: Azul marinho

12h às 13h: Cinza

13h às 15h30: Azul claro

15h30 às 18h: Preto



COMO SE PROTEGER?
Pedimos que os familiares e alunos adotem medidas de proteção e higiene, 

lave sempre as mãos como já indicado.

amigável sem contato físico.

pessoa tossindo ou espirrando. Faça o mesmo caso você esteja doente, 



Para que estimule as crianças, seguem algumas dicas de materiais educativos 

 

Vídeo sobre coronavírus para crianças – Ministério da Saúde
-

Vídeo – prevenção do coronavírus e turma da Mônica:

etc.)

Juntos podemos enfrentar essa situação!



ATENDIMENTO DE CASO SUSPEITO NA ESCOLA

-

-

-
IDENTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19.



CONDUTA APÓS ATENDIMENTO DE CASO 
SUSPEITO DE COVID-19 NA ESCOLA

ENCAMINHAR PARA 
ATENDIMENTO EM 

SALA DE ISOLAMENTO

para caso suspeito

ORIENTAR ALUNO/COLABORADOR

suspeito

pelo menos 15 minutos a menos de um 
mentro de distância, a partir de dois dias 

-

dias.

-

retorno.

Monitorar

comunicação para turma do aluno e comunidade escolar conforme orientação do protocolo.

RESULTADO DA TESTAGEM DO ALUNO/COLABORADOR PARA COVID-19

TESTE POSITIVO

-

-

TESTE NEGATIVO

PROVIDÊNCIAS APÓS ENCAMINHAMENTO DO CASO SUSPEITO

COLABORADOR/ALUNO COM SINTOMAS GRIPAIS

respiratórias


