
PROCOTOLO
 DE RETOMADA 

ÀS AULAS



uma obrigação de 
todos...

Comprometido em seguir os protocolos de saúde definidos 
pelos órgãos responsáveis e a manutenção de um espaço 
de ensino que visa a segurança dos
estudantes.

O Colégio Paralelo disponibiliza este manual que contém 
os protocolos sanitários a serem adotados por toda
a comunidade escolar no momento de volta às aulas. 

Vale lembrar que ainda não há data definida, pelas 
autoridades governamentais, para o retorno às aulas 
presenciais, porém acreditamos que antecipar as 
informações reforça o
nosso compromisso com a transparência e a organização.

01



principais sintomas do 
corona-vírus...

Febre

Tosse seca

Cansaço

02

Caso o estudante ou algum familiar apresente qualquer sintoma 
relacionado à COVID-19, pedimos que não vá ao Colégio.

Os sintomas mais comuns são:



novas maneiras de
se cumprimentar...

03

Evite apertar as mãos ou dar beijo no rosto, adote novas 
maneiras de se cumprimentar.

Cotovelos Aceno Pés



04

A prevenção começa em casa, por isso orientamos as famílias e
estudantes a seguirem algumas etapas antes de chegar ao
Colégio e no retorno para casa:

Higienizar todo o material escolar com álcool 70% ou 
solução com água sanitária, ao sair de casa para ir ao 
Colégio e ao retornar;

01

Higienizar celulares e óculos;02

Conferir a temperatura do estudante antes de sair de casa;03

Evitar elevadores04

antes de sair de casa
e ao retornar...



04

Chegar ao Colégio de máscara;05

Sempre que possível lavar as mãos com água e sabão;06

Ao chegar em casa realizar a higienização dos sapatos e
uniforme;

07

Orientamos que, ao chegar em casa, faça a higiene pessoal.08

antes de sair de casa
e ao retornar...

antes de sair de casa
e ao retornar...



05 é obrigatório levar
ao colégio...

Providenciar máscaras extras, higienizadas, 
que deverão permanecer acondicionadas em 
saco plástico para a troca a cada duas ou três 
horas durante o período escolar;

Levar diariamente para a escola um frasco de 
álcool em gel para uso pessoal;

Levar garrafa de água individual.



06 o que não levar ao 
colégio...

Não levar brinquedos, jogos e acessórios que 
possam ser compartilhados entre os 
estudantes, tais como: pulseiras,
anéis, tiaras, colares, relógios de pulso, fone 
de ouvido, vídeo-game portátil, etc.



SCHOOL BUS

07 no transporte escolar...

Higienizar os veículos que prestam serviço de transporte 
escolar antes e após cada viagem;

Fazer uso dos EPIs durante todo o percurso;02

Manter as janelas dos veículos abertas durante todo o 
trajeto;

03

Seguir as orientações fornecidas pela escola sobre todos os
protocolos de higiene;

04

Aferir a temperatura do estudante antes do embarque.05

Orientar os estudantes para que permaneçam de máscara
durante o trajeto até a escola;

06

É de responsabilidade dos condutores de transporte escolar:



08

Higienização dos calçados02

Conferir a temperatura01

Uso da máscara de proteção durante todo o período 
escolar;

03

Encaminhamento imediato à sala de aula a fim de evitar
aglomerações no pátio da escola;

04

Solicitamos que os pais não saiam do carro durante o
desembarque do estudante, essa medida visa evitar 
aglomerações no portão da escola.

05

na chegada ao colégio...
Ao chegar ao Colégio todos os estudantes e colaboradores 
deverão passar pelas etapas a seguir:



09

Encaminhamento do estudante a uma
sala de isolamento no Colégio

01

Contato imediato com a família para
que venha buscá-lo

02

Solicitamos que a família contate o
médico ou serviço de saúde

03

O retorno ao Colégio deverá ocorrer
somente com a autorização médica por escrito

04

IMPORTANTE
Caso seja detectada alguma alteração na temperatura
corporal do estudante ou qualquer outro sintoma relacionado
à COVID-19, serão adotados os seguintes procedimentos:
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Manter o distanciamento estabelecido na sala de aula;01

As janelas e portas de acesso aos ambientes permanecerão 
abertas para garantirmos ventilação adequada;

02

Ao retornar do banheiro, o estudante deverá higienizar as 
mãos com água e sabão;

03

Durante as aulas e os intervalos o estudante deverá 
manter o distanciamento dos colegas;

04

Durante o lanche, não compartilhar alimentos;05

durante a aula...
A etiqueta de protocolos sanitários deverá ser seguida durante 
todo período em que o estudante estiver no Colégio.



11

Higienizar as mãos antes e depois das refeições;01

Respeitar o espaço demarcado durante a fila no
momento de se servir;

02

Evitar ao máximo as aglomerações durante as refeições;03

Manter o uso da máscara na hora de servir a refeição;04

Respeitar o espaçamento das mesas e cadeiras.05

durante as refeições...
Na hora de realizar as refeições deve-se
respeitar os seguintes pontos:



11

Higienizar as mãos antes e depois das refeições;01

Respeitar o espaço demarcado durante a fila no
momento de se servir;

02

Evitar ao máximo as aglomerações durante as refeições;03

Manter o uso da máscara na hora de servir a refeição;04
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12 nossas ações...
Higienização dos Espaços escolares

Limpeza constante de todos os ambientes;01

Limpeza intensificada dos locais de maior contato das 
mãos, tais como: maçanetas, carteiras, bancos, corrimãos, 
chromebooks, etc.;

02



Adequação das salas de aula e ambientes de trabalho 
para a garantia do distanciamento entre as pessoas;

12 nossas ações...
Higienização dos Espaços escolares

03

Higienização constante dos brinquedos na 
Educação Infantil.

04

Aquisição de termômetros digitais;

Compra de máscaras para todos os colaboradores;

05

06

Instalação de dispenser de álcool em gel nos corredores;07

Sinalização de todo o prédio escolar contendo instruções 
e informações sobre o COVID-19;

08



13 um compromisso
de todos...

Para que possamos oferecer um ambiente mais seguro, Escola, 
Família e Estudantes devem trabalhar juntos.



Promover um ambiente seguro para todos;

Garantir um ensino de qualidade;

Treinar os colaboradores para os novos desafios;

01

02

03

Manter os espaços da escola limpos e higienizados.04

13 um compromisso
de todos...

ESCOLA



Não enviar seu filho caso ele apresente algum sintoma
da COVID-19;

Realizar os procedimentos de higienização dos
estudantes e materiais da escola;

Manter a carteira de vacinação em dia;

01

02

03

Informar a escola caso haja algum estudante que teste
positivo para a COVID-19, ou qualquer outra doença contagiosa;

Solicitar documentos escolares via e-mail

04

05

Caso seja solicitado pela escola, buscar 
o estudanteimediatamente.

06

13 um compromisso
de todos...

FAMÍLIA



Seguir as orientações protocolares;

Manter o empenho nos estudos;

Respeitar o distanciamento e as etiquetas de
cumprimento;

01

02

03

Permanecer de máscara durante todo o período que
estiver na escola.

04

05

13 um compromisso
de todos...

ESTUDANTES



Sabemos que o sucesso 
nessa jornada

dependerá de cada 
membro de nossa

comunidade, por isso, 
contamos com a

colaboração e apoio de todos.


