
 
 

CARTILHAS DE PROCEDIMENTOS 
 

Estamos muito felizes que o dia de ter novamente nossos alunos dentro da escola 
está chegando. Para que tudo ocorra de maneira segura, precisaremos manter uma 
rotina de cuidados visando a prevenção e contaremos também com a ajuda de vocês. 
 

 

1. O uso de máscara é obrigatório devendo ser trocada a cada 4h e guardada usada 
numa sacola que não tenha contato com outros objetos da mochila do aluno.  

 

2. Somente os alunos que os responsáveis aderiram ao termo de consentimento 
poderão entrar em sala. Não será permitido o aluno frequentar as dependências 
da escola sem ter o preenchido com 3 (três) dias de antecedencia . 

 
3. Para os alunos que optarem por não retornar, as aulas serão transmitidas ao vivo 

via meet atráves da plataforma Purall. 

4. Na medida que os alunos forem aderindo ao retorno presencial, as turmas poderão 
ser divididas em grupos para que façamos um escalonamento, respeitando o limite 
máximo da sala. 

 

5. A  entrada  dos  responsáveis  no  ambiente  escolar  não  será   permitida sem 
prévio agendamento , principalmente no momento de chegada dos alunos, logo, 
evitem permancer  no portão da escola. 

 
 

6. DETALHAMENTO DA ENTRADA 
 

A entrada será pelo portão indicado no Manual da Família página 06 . Os alunos 
subirão pela rampa e se encaminharão as suas salas. Uma vez escolhido o lugar de 
assentar não poderá haver trocas.  
 
Os professores entrarão pela recepção a fim de que possam agilizar os 
procedimentos para início da aula. Dentro da escola eles devem colocar o jaleco, a 
proteção facial, manter os cabelos presos e demais cuidados necessários para evitar 
contágio.  

 
 
 
 
 

 
 



7. DETALHAMENTO DAS AULAS 
 

Para as famílias que optarem pelo retorno tudo transcorrerá normalmente com as 
aulas presenciais.  O Professor ficará restrito a parte frontal da sala com todos os EPI’s 
indicados. Em cada sala terá computador com câmera para que o professor possa 
transmitir a aula para os alunos que estiverem em casa, tudo isso de dentro de sua 
plataforma Plurall. 

 

 Para as famílias que não optaram pelo retono, fica assim estabelecido: 

 

 No Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio 
 

A aula de Mind Makers e Inglês serão em formato hibrido. 
A aula de Educação Física será assincrona e todas as outras em formato híbrido.  

 

 No Ensino Médio 
 

Devem ser obedecidos os horários de entrada de acordo com a escolha da mochila.  
A aula de Educação Física será assincrona e todas as outras em formato híbrido.  

 
 
Informações importantes 

 
        

  Aula de Mind Makers – esta aula possui laboratório específico, então os                                                       
alunos   poderão se deslocar, sempre com distanciamento. 

 

 Aula de Educação Física – esta aula será ministrada na quadra com atividades 
que permitam o distanciamento. 

 

 Por enquanto, não serão permitidos grupos de estudo no ambiente escolar. Logo, 
as salas de estudos e bibliotecas estarão fechadas e indisponíveis. 

 
 

8. DETALHAMENTO DO USO BANHEIRO E BEBEDOUROS 
 

 É obrigatório o uso de garrafas ou similares para beber água. Nesse primeiro      
momento, solicitamos que os alunos tragam a sua garrafa com água de casa para 
evitar o uso comunitário do bebedouro. Os banheiros terão sua capacidade limitada 
aos números de cabines existentes, não poderão ter mais pessoas dentro ou fazendo 
fila. 

 
 

9. DETALHAMENTO DO RECREIO/LANCHE 
 

Nesse primeiro momento, não haverá o uso da  haverá cantina. Solicitamos que 
tragam o lanche de casa e não compartilhem com outros colegas. 
Serão disponibilizadas duas salas de professores para o “café”, evitando assim 
aglomeração.  
 
 
 
 
 
 



 

10. DETALHAMENTO DA SAÍDA 
 

Os alunos descerão pela rampa por turma obecendo a ordem crecente do segmento 
respeitando o distanciamento permitido, evitando aglomerações. 
 
Não será permitido ficar na área externa de convivência da escola. 

 
 
11. SEGUEM ALGUMAS DICAS AO CHEGAR EM CASA 
 

Retire a máscara e higienize as mãos; 

 

Evite o contato com os familiares antes de higienizar as mãos; 

 

Evite tocar os móveis e objetos da casa antes de higienizar as mãos; 

 
Limpe os objetos trazidos para casa como: bolsa, carteira, chaves, óculos,celular, 
embalagens e outros; 
 

É aconselhável lavar a roupa após o uso, com sabão, como de  costume; 

 
Se possível, tirar os sapatos ao entrar, é uma medida que ajuda a evitar que leve 
sujeira para dentro de casa. 
 
 
 

 
Estamos voltando, com mais amor, foco, garra para um novo capítulo na nossa história. 

 
 

 Equipe pedagógica                                         



 


