
VOLTA ÀS AULAS

Pronto para entrar na escolaPronto para entrar na escola
novamente?novamente?



Ao sair de casa:

- Aferir a temperatura e preencher a triagem diária

no ClipEscola;

- Verificar se na mochila estão máscaras (três, no

mínimo, em saquinho plástico), lanche, garrafinha

com água e frasco com álcool em gel 70%;

- Em caso de sintoma gripal ficar em casa;

- Higienizar os materiais que virão na mochila.



- Não cumprimentar beijando ou abraçando;

- Portar máscara adequadamente (cobrir o nariz);

- Haverá horário de entrada e saída diferenciados

para cada turma;

- Submeter-se à aferição da  temperatura no portão

de entrada (proibida a entrada de pessoas com

temperatura superior a 37,5 ºC);

- Higienizar as mãos com álcool em gel;

- Higienizar os calçados no tapete sanitizante;

- Despedir-se dos responsáveis sem que os

mesmos entrem na escola sem agendamento

prévio.

Como deverei me portar na
entrada e saída da escola?

Ilustração:
Arthur  - 2º ano

Ilustração:
Nicolas  - 5º ano



- Sempre usar máscara;
- Não mexer nas carteiras,
que deverão estar  com
um metro e meio de
distância;
- Não será permitido trazer
objetos , como  brinquedos,
por exemplo; 
- O professor e os alunos 
 deverão  higienizar as
mãos ao entrar e sair da
sala;

Como deverei me portar na
sala de aula?

Ilustração:
Danilo  - 5º ano

- Trocar de máscara a cada 2 horas;

- Trazer estojo completo pois não poderá haver

empréstimo de material para os colegas;

- Não sair do lugar, a não ser com permissão.



- Antes de comer, higienizar as mãos;

- Não dividir lanche com ninguém e nem sentar 

 próximo ao colega;

- Trazer lanche de casa;

- Os intervalos ou recreios devem ser feitos com

revezamento de turmas em horários diferenciados,

quando fora da sala de aula.

Como deverei me portar no
intervalo?

Ilustração:
Leonardo - 3º ano



- Apenas uma cabine estará disponível;

- Ao entrar, passar álcool em gel;

- Após o uso, dar descarga, lavar as mãos,

passar álcool em gel e voltar para sua sala.

Como deverei me portar na
utilização do banheiro?

Ilustração:
Nicolas  - 5º ano



Como deverei utilizar o
bebedouro?

- Trazer a garrafinha com água de casa;

 - Se for utilizar o bebedouro, nunca tomar

diretamente e sim encher sua garrafinha;

-  Se houver contato com a torneira higienizar

com àlcool em gel antes e depois de tocar o

metal.

Ilustração:
Miguel  - 5º ano



  Higienizar os prédios, as salas de aulas e as
superfícies que são tocadas por muitas
pessoas (grades, mesas de refeitórios,
carteiras, puxadores de porta e corrimões),
antes do início das aulas em cada turno;
 Higienizar os banheiros e lavatórios  antes da
abertura, após o fechamento e, no mínimo, a
cada três horas;
Sinalizar rotas para trânsito dos alunos;
 Manter os ambientes bem ventilados com as
janelas e portas abertas, evitando o toque nas
maçanetas e fechaduras;
 Evitar o uso de ventiladores e ar condicionado.
Pessoas  que fazem parte do grupo de risco
devem ficar em casa e realizar as  atividades
remotamente;
Aulas de educação física e/ou ao ar livre
deverão respeitar o distanciamento de 1,5
metros entre os alunos.

Outras medidas importantes da escola:



Protocolo desenvolvido
pelos alunos do

Fundamental da Escola
EMAK - Emanuel Kant

Referências: 
PROTOCOLOS SANITÁRIOS  DO
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SIEEESP 
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