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Mensagem de boas-vindas!
Estamos diante de um enorme desaﬁo que é a retomada das
nossas rotinas escolares após a pandemia do COVID-19 e,
como equipe nos preocupamos com a segurança e qualidade
desta retomada, mas sem deixar que ela seja leve e acolhedora.
Retornamos com novos aprendizados, e encontraremos um
espaço escolar com novas rotinas e cuidados, para isso será
necessário um tempo de adaptação.
A certeza que temos é: tudo vai passar!
Algumas rotinas importantes vão permanecer, mas outras
não serão mais necessárias, enquanto isso nosso foco será a
proteção da vida de cada um de nossos alunos, familiares e
equipe.
Juntos podemos enfrentar essa situação, contamos com
você!
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PROVIDÊNCIAS PRÉ RETOMADA DAS AULAS
Tomamos as seguintes providências antes de iniciar esta retomada de aulas presenciais:
1. Atualização da ﬁcha de saúde dos alunos e equipe.
2. Rastreamento das pessoas pertencentes ao grupo de risco.
3. Incentivo a vacinação contra inﬂuenza.
4. Envio de nova cópia da carteira de vacinação (alunos e
equipe).
5. Atualização da ﬁcha para registro de ocorrências.
6. Atualização dos protocolos de saúde e cuidados.
7. Adequações ambientais e de procedimentos.
8. Aquisição de todos os recursos necessários.

Fique atento!
Você observará cartazes pela escola com ﬂuxos e orientações sobre
todos os procedimentos e cuidados importantes para este momento.

CALENDÁRIO ESCOLAR
Resumo do Calendário

É de extrema importância a leitura detalhada deste documento:

• 13/11 - Último prazo para a entrega das atividades dadas do 3°
trimestre

• 18/11 - Boletim do 3° trimestre no Connect
• 23/11 - Entrega das atividades de Superação do 3° trimestre
• 26/11 - Boletim 3° trimestre no Connect - Após superação
• 02/12 - Entrega atividades do Conselho (alunos com média ﬁnal
50.0 a 59.9)

• 04/12 - Entrega Boletim após Conselho
• 08/12 - Atividades/Prova Exame Final
• 10/12 - Resultado Final e término do ano letivo
• 11/12 - Início do recesso escolar

3° TRIMESTRE
• 21/09 - Início do 3° trimestre
• 13/11 - Os alunos que não entregaram as atividades do 3otrimestre devem

entregar até essa data, após as notas serão consideradas 0 (zero).
• 18/11 - Boletim do 3otrimestre estará disponível no Conect para visualização
• 23/11 - Entrega das atividades de Superação da Média:
• Somente para alunos que ﬁcaram com média do trimestre abaixo de 60
pontos.
• O aluno só poderá realizar as atividades se ﬁcou com média abaixo de 60
pontos no boletim.
• O responsável deverá veriﬁcar no Connect as disciplinas que o aluno não realizou as atividades ou que ﬁcou abaixo de 60 (sessenta) pontos (por atividade),
para ser feito/refeito.
• As atividades deverão ser entregues até o dia 18/11, de forma online.
• A nota substituirá a nota da respectiva atividade, prevalecendo sempre a
maior.
• O aluno deverá realizar apenas as atividades em que ﬁcou com nota abaixo de
60 (sessenta), caso realize alguma que ﬁcou acima de 60 o mesmo será
automaticamente desconsiderado, não sendo atribuído nenhuma nota.
• As atividades são as mesmas solicitadas anteriormente, para realizar/refazer
o(a) aluno(a)/responsável deverá consultar as publicações anteriores das
aulas.
• A nota máxima atribuída será de 80 pontos.
• 26/11 - Boletim do 3otrimestre após Superação e da Média Final estará disponível no Conect para visualização.

CÁLCULO DA MÉDIA FINAL
Para aprovação é necessário que a média (do boletim) dos 3 trimestres
seja superior a 180 pontos.

Conselho de Classe - entrega deve ser até o dia 02/12
Para alunos com média ﬁnal (soma dos 3 trimestres, dividido por 3) que a nota
esteja entre 50 a 59,9.
O aluno deverá realizar/refazer todas as atividades aplicadas durante os 3
trimestre (que ﬁcou abaixo de 60 pontos)
O Boletim será disponibilizado no dia 04/12, para que os responsáveis consigam veriﬁcar se o aluno foi aprovado ou deverá realizar o Exame Final.

Exame Final - Atividade/Prova no dia 08/12
Para alunos com média ﬁnal (soma dos 3 trimestres, dividido por 3) que a nota
esteja abaixo ou igual a 49,9, ou que não conseguiram atingir os 60 pontos no
Conselho de Classe.
11/12 - Início do Recesso Escolar.
Agradecemos a parceria.

Família EAG.

CRONOGRAMA DE AÇÕES DE SAÚDE PRÉ-RETOMANADA

Caso esse cronograma de ações sofra alterações, todos os familiares e responsáveis serão avisados.

DURANTE O

JULHO/

20 DIAS ANTES

30/09 - 19H30

FECHAMENTO

AGOSTO

DA REABERTURA

• Adequações nos
protocolos de saúde e
segurança escolar.
•
Adequações
no
ambiente físico e no
plano de ensino.

• Atualização da ﬁcha
de saúde do aluno.
•
Rastreamento do
grupo de risco (alunos e
equipe)
• Orientações sobre a
vacina inﬂuenza

• Envio do termo para autorização da aferição de
temperatura na escola.
• Envio da autodeclaração
de caso suspeito.
• Envio do termo de responsabilidade para retirada do
aluno em caso sistomas
gripais.
• Envio desta cartilha de
orientação.

• Realização de videoconferência com as famílias para
esclarecimentos e dúvidas
sobre as novas rotinas.
• Orientação sobre o monitoramento de sintomas
(familiares e alunos) nos
próximos dias.
• Envio do termo de responsabilidade para retirada do
aluno em caso sintomas
gripais.

APÓS A

5 DIAS ANTES

2 DIAS ANTES
DA REABERTURA

REABERTURA

• Realização de limpeza
terminal em todos os espaços da escola.
• Adequação dos ambientes para respeito ao distanciamento.
• Orientações para preenchimento da ﬁcha de acompanhamento de sintomas
(alunos e familiares).

• Checagem das ﬁchas
de acompanhamento
de sintomas: alunos e
familiares com sintomas nos últimos 5 dias
não podem retornar às
aulas presenciais.

• Preenchimento diário
da autodeclaração de
caso suspeito (pelos
familiares ou aluno).
• Entrega dos documentos assinados (através
da mochila do aluno

DA REABERTURA

ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO
DE ADAPTAÇÃO AO NOVO NORMAL
Nosso processo de readaptação escolar está sendo planejado para
que seja uma readaptação acolhedora, amistosa e que respeite o
tempo de recuperação e a saúde de todos, o que demanda
cuidado, preparação e atenção aos detalhes.
Continuaremos diariamente focados no desenvolvimento de competências socioemocionais de forma mais explícita e intencional, visto que muitos ainda estão
passando por um período de grandes incertezas, instabilidade, perdas irreparáveis
de pessoas queridas e perda da renda familiar.
Mesmo com a distância, estamos com um olhar atento aos comportamentos dos
nossos alunos. Não será diferente nas aulas híbridas (momentos em casa e momentos na escola), onde precisaremos contar com as famílias em casos de alunos que
virem necessitar de maior atenção, cuidados ou acolhimento individual.
Sabemos que essas vivências vêm acompanhadas de sentimentos de tristeza, ansiedade, insegurança e medo, podendo ter provocado impactos na saúde mental ou
até mesmo afetado o processo de aprendizagem. Essas sensações podem continuar acompanhando nossas crianças e nossos jovens no retorno às aulas, sendo
aspectos que não podem ser ignorados.
Por isso, sempre que for necessário, a família será notiﬁcada imediatamente, e caso a criança/jovem apresente choro inconsolável,
irritabilidade, e outras manifestações como agressividade, recusar alimentação, etc; será necessário que um membro da família
venha buscá-lo, para que possamos traçar uma nova forma de
readaptação.

Orientamos todos os familiares sobre algumas rotinas que podem ser adotadas junto ao aluno (na iminência do retorno às aulas) que irão favorecer uma
adaptação mais leve:

• Discussão sobre segurança: abra espaço para discussão avaliando a veraci-

dade de informações que nos cercam e estabelecendo a percepção de segurança e pertencimento à escola. Se esses assuntos forem evitados, pode-se
acabar gerando um crescimento da sensação de insegurança.

• Escuta atenta e tire dúvidas: momentos de discussão sobre dúvidas e infor-

mações que circularam nesse tempo. Com os mais novos, também é possível
trabalhar com produções gráﬁcas sobre o tema. Este é um momento de
manter um diálogo aberto e franco.

• Relação família-escola: Sabemos que mesmo com o retorno às atividades es-

colares, as coisas não serão como antes, o contato e a participação das famílias serão essenciais para o processo de readaptação, sendo um importante
ponto de apoio no cuidado emocional dos estudantes. Em caso de dúvidas, estamos à disposição através do aplicativo agenda.
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DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS
A AUTODECLARAÇÃO DE CASO SUSPEITO é uma exigência do Governo de São
Paulo para reabertura de estabelecimentos em geral, por esse motivo incluímos
este documento como procedimento diário.
Os documentos abaixo são importantes e essenciais, pois conferem respaldo
legal às ações escolares frente ao cumprimento das normas sanitárias.

FICHA DE SAÚDE DO ALUNO: apresenta elementos importantes para prestação do
cuidado, aﬁnal educar e cuidar caminham juntos!
Se for necessário prestar atendimento de saúde ao aluno, enquanto a família não
chega à escola, dispor de uma ﬁcha de saúde atualizada facilitará a identiﬁcação
das informações prementes.

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:

Trata-se de um check list contendo todas as condições que
classiﬁcam um indivíduo como grupo de risco para
COVID-19. Estas condições são deﬁnidas pelo Ministério da
Saúde e atualizadas, sempre que necessário, nos
boletins epidemiológicas da Vigilância Epidemiológica.
Alunos pertencentes ao grupo de risco não podem
retomar às aulas presenciais neste primeiro momento
da reabertura, essa determinação será realizada pelas
autoridades.
Familiares e responsáveis pelo aluno, que fazem parte do
grupo de risco, devem consultar seu médico de
conﬁança para saber se o aluno pode retornar à escola
neste primeiro momento de reabertura.
Essa medida tem como objetivos: conhecer os indivíduos do
grupo de risco, preparar a equipe para prestar um atendimento
seguro e orientar a equipe, aos familiares e aos alunos sobre os
riscos e cuidados relacionados a COVID-19.

Para acessar a FICHA DE RASTREAMENTO DO GRUPO DE RISCO clique de acordo com o segmento 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:
neste documento os familiares ou responsáveis autorizam o monitoramento da temperatura do aluno durante o período escolar e declaram responsabilidade pela retirada do
mesmo se constatado estado febril. A aferição da temperatura é obrigatória em alguns
decretos nacionais para reabertura escolar.
Para acessar o TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, clique de acordo
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: diariamente os familiares ou responsáveis devem
preencher esta ﬁcha, que auxiliará na identiﬁcação dos sinais e sintomas que impedem
a entrada do aluno no ambiente escolar.
Além do aluno, familiares e responsáveis que apresentarem aos menos um dos
sinais/sintomas descritos na autodeclaração NÃO DEVEM ENVIAR O ALUNO À ESCOLA.
Ao apresentar qualquer um dos sinais ou sintomas, seja o aluno ou seus
familiares/responsáveis devem:
1. Entrar em contato com a direção escolar para comunicar a ausência do aluno.
2. Fazer contato com o teleatendimento de saúde (SUS 136) ou do convênio médico, para
obter orientações de saúde e como proceder nesta situação.
A AUTODECLARAÇÃO está disponível no app no ícone Covid-19.

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

este termo confere maior responsabilização dos familiares na retirada imediata do aluno
com sinais e sintomas gripais.
Para acessar o TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA RETIRADA DO ALUNO EM CASO DE SINAIS E
SINTOMAS GRIPAIS, clique de acordo com o segmento do aluno:

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

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
obter orientações de saúde e como proceder nesta situação.
Para monitorar esses sintomas os familiares podem utilizar a AUTODECLARA-

ÇÃO DE CASO SUSPEITO.

VIAGENS INTERNACIONAIS:
• Familiares ou alunos que realizaram viagem internacional recente, devem
permanecer em quarentena por 7 dias conforme orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (consulte o guia do viajante aqui).
• Em caso de sintomas (familiares ou alunos), durante a viagem, a quarentena
se aplicará por 14 dias e o teleatendimento de saúde (SUS 136) ou do convênio médico, deve ser acionado para obtenção de orientações.

INGRESSO DO ALUNO NA ESCOLA
A entrada no ambiente escolar necessita seguir um protocolo sanitário neste
momento, e seu objetivo é promover a prevenção de doenças, inclusive da
COVID-19.
Uma das medidas é a veriﬁcação da temperatura que tem como objetivo
identiﬁcar uma pessoa com quadro infeccioso, independente do diagnóstico.
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 responsáveis).
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) ou do convênio médico para obter orientações de saúde.

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

Febre

Tosse

Dificuldade
de respirar

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

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:
• Crianças menores de 2 anos.
• Pessoas com problemas respiratórios.
• Pessoas incapacitadas ou incapazes de remover a máscara sem assistência.
• Crianças que tocam o rosto com frequência ao usar as máscaras.
Se o seu ﬁlho se enquadra em uma destas situações ele NÃO deve utilizar
máscaras, pois há riscos de sufocamento e maior contaminação do nariz,
olhos e boca.
Utilizar máscara de tecido higienizada durante o trajeto até a escola (conforme orientações acima).

COMO UTILIZAR A MÁSCARA CASEIRA CORRETAMENTE?
• A máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada. Cubra a boca e
o nariz e amarre ou prenda-se de forma que ﬁque bem ajustada, não deixando espaços frouxos entre o rosto e a máscara.

COMO UTILIZAR A MÁSCARA CASEIRA CORRETAMENTE?
• A máscara pode ser usada até ﬁcar úmida. Depois desse tempo, é preciso
trocar. Se estiver na rua, coloque a máscara já usada em um saco fechado
para não contaminar o restante dos seus pertences.
• Depois colocá-la, não toque no rosto ou ﬁque ajustando a
máscara na rua.
• Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão,
secando-as bem, antes de retirar a máscara.
• Remova a máscara pegando pelo laço ou nó da parte traseira,
evitando tocá-la na parte de frente.
• Lave a máscara com água e sabão ou água sanitária (diluída em
água). Lave as mãos novamente com água e sabão.

Aproveite o trajeto até a escola para falar sobre como o coronavírus é transmitido e como praticar a etiqueta respiratória:

COMO O CORONAVÍRUS
(COVID-19) É TRANSMITIDO?

Gotinhas de saliva

Espirro

Tosse

Catarro

Aperto de mão

Objetos
contaminados

ETIQUETA RESPIRATÓRIA:
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 tossir ou espirrar sobre
uma superfície (mesa de
trabalho; mesa de refeição),
passe um paninho com álcool
sobre essa superfície.

Se tem tosse com expectoração, evite lugares
com muitas pessoas e
use máscara!

Lave bem as mãos
após tossir e espirrar!

INGRESSO DO ALUNO NA ESCOLA
Cuidados com a saúde
Toda a equipe e os alunos (seguindo as orientações da OMS) deverão fazer o uso
de máscaras e respeitar as normas de colocação, retirada e higienização determinadas pelo Ministério da Saúde.
• Deverão dispor de 2 ou mais máscaras de tecido reserva para troca em caso de
ﬁcar úmida e ter que substituir antes do tempo previsto.
• Dispor de álcool gel de bolso e utilizá-lo antes e após tocar nas superfícies.
• Comparecer à escola com uniforme e trocar o calçado pelo calçado higienizado
antes de entrar. Todos passarão pelo tapete sanitizante.
• Manter as unhas da criança bem aparadas, pois as mãos são uma fonte de
contaminação.
• A mochila deve ser higienizada em casa e transportar a menor quantidade possível de materiais (apenas recursos essenciais). Se possível, evitar o uso de mochila
de rodinhas pelo contato que esta apresenta com o piso e a diﬁculdade de higienização.
• O lanche, se enviado à escola,Almoço:
deve ser acondicionado
Vermelha em lancheira previamente
higienizada e fechada.
• Enviar garraﬁnha de água, pois os bebedouros com disparo para boca foram
desativados por segurança. Proceder a higienização diária deste material.
• Higienizar diariamente os pertences pessoais do aluno antes de enviar à escola
(escova de dentes, escova de cabelo, toalha, lençol, troca de roupas, entre outros).
• A medicação, se enviada à escola, deve acompanhar a receita médica, possuir
identiﬁcação com nome do aluno, turma, professora responsável, dose, horário e
via de administração (oral ou nasal) e ser acondicionada em saco plástico resistente devidamente lacrado.
• Enviar um kit de higiene, contendo: lenço de papel, álcool gel de bolso e hidratante
para as mãos. Este kit será de uso individual e utilizado sob a supervisão de um
adulto. O hidratante deve ser recomendado pelo pediatra, e se faz necessário para
evitar o ressecamento das mãos que receberão maior higienização com álcool gel,
água e sabão neste momento.
• Não será permitida a entrada de brinquedos advindos de casa, utilizaremos os
recursos da escola previamente higienizados.
• Se utilizado transporte escolar, atentar-se sobre o respeito às normas sanitárias
pelo condutor (consulte o check list do condutor de transporte escolar aqui).

FORMA DE UTILIZAR A MÁSCARA:
• Realizar higienização adequada das mãos com água e sabão ou álcool gel (70%).
• Colocar a máscara segurando pelo elástico de forma que cubra o nariz e o queixo.
• Manter um espaço com conforto para a respiração.
• Não utilizar maquiagem durante o uso da máscara (batom e base, por exemplo).
• Evitar tocar na máscara, se o ﬁzer higienizar as mãos antes e após.
• Trocar a máscara sempre que ultrapassar o limite máximo ou apresentar-se
úmida.

FORMA DE RETIRAR E HIGIENIZAR A MÁSCARA:
• Retirar a máscara usada segurando pelo elástico.
• Dobrar a máscara ao meio garantindo que a parte externa ﬁque para dentro.
• Armazenar em saco plástico individual até a lavagem.
• Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel (70%).
• Evitar mais de 30 lavagens do produto.

1. Lavar a máscara com água e sabão (separada das roupas).
2. Deixar de molho por 30 minutos em solução de água com hipoclorito**.
3. Enxaguar com água (remoção do hipoclorito).
4. Passar com ferro quente.
5. Acondicionar em saco plástico fechado.
• Substituir a máscara sempre que apresentar sinais de desgaste (menor ajuste,
deformidade) e umidade.
** Diluição do hipoclorito conforme orientação do fabricante

INGRESSO DO ALUNO NA ESCOLA
AO CHEGAR NA PORTARIA DO COLÉGIO:
Será necessário veriﬁcar a temperatura e checar a presença de sinais e sintomas
gripais, uma medida já tomada em todo o país para minimizar o risco de contaminação.

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:

Toda a equipe utilizará EPI (máscara, protetor facial, luva, avental
impermeável), e fará higienização das mãos, e local, antes e após cada
troca de fraldas, além de higienizar as mãos da criança antes e após
cada troca de fraldas.

Higienização das mãos:

Os professores irão organizar rotinas para lavagem das mãos,
como também estarão disponíveis dispensers de álcool em gel em
locais estratégicos do colégio e também dentro das salas de aula.

Uso de máscaras:

Toda a equipe e os alunos deverão fazer o uso de máscaras, e
respeitar as normas de colocação, retirada e higienização
determinadas pelo Ministério da Saúde, tudo de acordo com
a idade recomendada pelos órgãos competentes.
Como forma de prevenção e melhor segurança, optamos por
adotar a sequência de cores para facilitar a troca e não confundir alunos e colaboradores. Os responsáveis deverão adquirir/comprar as máscaras das cores correspondentes
e enviá-las dentro de um saco higienizado e separado. Será necessário ter um para máscaras limpas e outro para máscaras sujas. Veja a tabela de cores e trocas:

ALUNOS:
Horário de aula
Entrada até o intervalo: Azul royal
Após o intervalo até a saída: Azul Marinho

INTEGRAL

(quando pudermos retornar essas atividades)

Entrada até o intervalo: Verde
Após o intervalo até a saída: Amarela
Almoço: Vermelha
• Deverão dispor de 2 ou mais máscaras de tecido reserva para troca em caso de ﬁcar
úmida e ter que realizar a troca antes do tempo previsto.

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
• Os alunos e colaboradores deverão dispor de 2 ou mais máscaras de tecido reserva para
troca em caso de ﬁcar úmida e ter que realizar a troca antes do tempo previsto.

Vestimenta e calçados:
Aluno: enviar o aluno com uniforme, calçado e mochila devidamente higienizados.
Equipe: toda a equipe fará a troca de uniforme ou roupas na escola. A entrada da equipe

será realizada por portão diferente dos alunos (ao lado da saída do transporte).
Todos passarão pelo tapete de sanitização, medição de febre, trocarão a roupa e calçados e farão a higienização das mãos com água e sabão e com álcool em gel antes de
adentrar o espaço dos alunos.

COMO SE PROTEGER?
Pedimos que os familiares e alunos adotem medidas de proteção e higiene,
para quepossamos preservar a todos. Segue algumas orientações:
Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e
sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%.
Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com um lenço ou com o
braço, e não com as mãos.

Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar,
lave sempre as mãos como já indicado.
Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer
pessoa tossindo ou espirrando. Faça o mesmo caso você esteja doente,
e ﬁque em casa até melhorar. Evite circulação desnecessária.

Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamente
amigável sem contato físico.

Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças.

Não compartilhe objetos de uso pessoal.

Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.
Durma bem e tenha uma alimentação saudável.

Para que estimule as crianças, seguem algumas dicas de materiais educativos
sobre coronavírus, que foram adaptados para linguagem infantil.
Conﬁra alguns deles:
Vídeo sobre coronavírus para crianças – Ministério da Saúde
ht t p s : / / w w w. s a u d e . g o v. b r / i m a g e s / m p 4 / 2 0 2 0 / A p r i l / 1 5 / V- - d e o - Crian--as--Vers--o-leve.mp4
Vídeo – prevenção do coronavírus e turma da Mônica:
https://www.youtube.com/watch?v=3F_P5ujbc9Q
Consulte outros materiais para crianças (CDC, Unicef, Ministério da Saúde
etc.)
https://1drv.ms/u/s!AkWJCDvEqLsygd5FVrgsnAnbDZm8pw?e=XWtwxG
Juntos podemos enfrentar essa situação!

ATENDIMENTO DE CASO SUSPEITO NA ESCOLA
Caso algum aluno ou colaborador apresente algum sintoma (tosse, espirro, febre,
dor de garganta, e entre outros) serão automaticamente encaminhamos para a sala
de isolamento (antiga sala dos professores) e seguiremos os protocolos sanitários.
Um funcionário realizará todo o procedimento.
Depois disso, o aluno ou colaborador permanecerá sozinho em isolamento, exceto
quando tiver mais de um caso, que irão seguir as medidas de distanciamento.
A comunicação dos familiares com a escola é de total importância. Caso tenha
caso suspeito na família ou com o aluno, deve-se comunicar o gestor escolar pois
poderá ser necessária a suspensão de aulas e turma.
Mais uma vez é fundamental a parceria e transparência entre escola e família, essa
será a única forma de manter os protocolos sanitários ativos e prevenir a transmissão do coronavírus.
Se os familiares não colaborarem, não respeitarem as regras sanitárias e não realizar uma comunicação efetiva com a escola, há um grande risco de aumento da
contaminação e a necessidade de um novo fechamento escolar.
Ao detectar um colaborador ou aluno com sinais e sintomas gripais, a escola adotará o seguinte protocolo IDENTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19.

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

COLABORADOR/ALUNO COM SINTOMAS GRIPAIS

Febre, dores no corpo, calafrios, falta de ar, tosse, dor de garganta,
diarreira, alteração de paladar ou olfato ou diﬁculdades respiratórias

ORIENTAR ALUNO/COLABORADOR
ENCAMINHAR PARA
ATENDIMENTO EM
SALA DE ISOLAMENTO

Vide ﬂuxo de atendimento
para caso suspeito

• Isolamento domiciliar por 10 dias caso
suspeito
• Isolamento domiciliar por 14 dias para
contatos familiares
• Procurar por atendimento de saúde
• Rastrear todas as pessoas dentro da escola
que tiveram com o colaborador suspeito por
pelo menos 15 minutos a menos de um
mentro de distância, a partir de dois dias
antes do início dos sintoms e recomendar que
procurem o serviço de saúde, além do isolamento domiciliar por 14 dias.

RESULTADO DA TESTAGEM DO ALUNO/COLABORADOR PARA COVID-19

TESTE POSITIVO
• Manter a suspensão de todos os
alunos da turma e colaborador por 14
dias.
• Retornar à aula presencial após período de isolamento, com 72 horas sem
sintomas (sem o uso de medicamentos)
e com atestado médico que autorize o
retorno.

TESTE NEGATIVO
• A turma do aluno/colaborador, cujo
diagnóstico de COVID-19 foi descartado, pode retornar às aulas presenciais
desde que nenhum estudante apresente sintomas por 72 horas (sem o uso de
medicamentos).

PROVIDÊNCIAS APÓS ENCAMINHAMENTO DO CASO SUSPEITO
• Realizar contato com a Vigilância Sanitária local, para obter orientações e documentar o caso.
• Armazenar a FICHA DE RASTREAMENTO DE CASO SUSPEITO no prontuário do aluno/colabotador.
• Monitorar o afastamento do aluno/colaborador e documentar todos os contatos realizados.
• Disparar comunicação para turma do aluno e comunidade escolar conforme orientação do protocolo.

