
Novos tempos, o mesmo coração.



Neste informativo, descrevemos uma série 

de cuidados que estamos tomando em todas 

as Unidades Educacionais,  para  garantir  

a maior segurança de nossos educandos. 

Confira!

ORIENTAÇÕES
DE PREVENÇÃO



A Covid-19 é uma infecção respiratória que 

pode apresentar sintomas desde um simples 

resfriado até uma pneumonia severa. 

A transmissão ocorre de uma pessoa doente 

para outra ou por contato com superfícies 

contaminadas, através de secreções.

O que é a
Covid-19? 

(Coronavírus)



Caso você sinta algum desses sintomas, 

avise a Unidade Educacional 
e fique em casa!

Sintomas

Dor de 
garganta

Dificuldade 
de respirar

Tosse

Febre

Coriza



A melhor forma de se proteger contra a 

Covid-19 é a prevenção: higienizando muito 

bem as mãos, objetos e superfícies tocados 

com frequência, mantendo o distanciamento 

mínimo recomendado e utilizando a máscara.

Como me 
proteger?

Higienizar 
mãos e objetos



Manter o
distanciamento

Utilizar
máscara



Todos os locais, superfícies e equipamentos 
foram e serão higienizados e desinfetados 
antes de retornarmos às aulas. 

Os processos de desinfecção das salas 
serão realizados com maior frequência.

Na escola
1 • Limpeza e desinfecção 

dos ambientes



2 • Entrada e saída de educandos

Para evitar aglomeração, teremos horários 
específicos de entrada e saída de educan-
dos em cada nível;

Ambientes internos e externos estarão si-
nalizados para mantermos o distanciamen-
to mínimo recomendado;

Todos os educandos terão suas tempera-
turas aferidas ao chegar na Unidade Edu-
cacional e regularmente durante o dia, se 
necessário. 



Pais, evitem o contato físico, deixem 
o educando na recepção da Unidade 
Educacional e ele será diretamente 
direcionado à sala de aula.

Caso necessário, um de nossos educadores 
acompanhará a criança até o local.

A seguir, serão direcionados para a higie-
nização das mãos;

Na entrada, possuímos tapetes específicos 
para a sanitização dos solados dos calçados;



Educandos e educadores deverão fazer o 
uso da máscara em todos os períodos;

O compartilhamento de materiais e brin-
quedos será evitado durante este período.

3 • Higiene pessoal



Álcool gel 70% 
será disponibi-
lizado em toda 
a Unidade Edu-
cacional.

Bebedouros com-
partilhados se-
rão interditados 
e cada educando 
deverá trazer sua 
própria garrafi-
nha de água; 

4 • Ambientes e instalações



Portas e jane-
las serão manti-
das abertas, para 
promover a cir-
culação de ar e 
evitar o contato 
com maçanetas 
e fechaduras;

Todas as salas de aulas respeitarão o dis-
tanciamento mínimo entre cada carteira e 
serão equipadas com álcool gel 70%;

Os educandos deverão se sentar sempre no 
mesmo lugar, antes e após os intervalos;

Todos os espaços serão sinalizados com 
o número máximo de pessoas permitidas, 
respeitando as medidas sanitárias;



Banheiros serão higienizados com maior 
frequência e os educandos deverão lavar 
as mãos ao entrar e após utilizá-los;

As atividades físicas serão realizadas em 
ambientes abertos, também respeitando 
o distanciamento necessário. Por isso, 
não teremos esportes e jogos de contato.



A Unidade Educacional 
contará com uma sala es-
pecífica para casos de 
emergência, isolando o 
educando que apresentar 
qualquer sintoma durante 
o dia. Os pais e/ou repre-
sentantes legais deverão 
buscá-lo imediatamente.

Mesas e cadeiras serão higienizadas antes 
e após cada recreio;

As cantinas não estarão em funcionamento.

5 • Sala de emergência

6 • Alimentação e cantinas



Estamos seguindo todas as medidas 
recomendadas pelas Autoridades de 
Saúde para garantir a maior segurança 
a você!

PREVENÇÃO
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