
ORIENTAÇÕES AOS PAIS E 

RESPONSÁVEIS SOBRE OS CUIDADOS 

NA RETOMADA DAS AULAS 

PRESENCIAIS 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

CATANDUVA 

 

 

 



Cuidados essenciais para um retorno seguro  

    ANTES DE SAIR DE CASA 

 

Ao observar as condições de saúde da criança/adolescente e da família, os Pais e 
Responsáveis: 

• NÃO devem enviar a criança/adolescente para a escola se a mesma apresentar 
algum sintoma gripal (febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, 
perda do olfato e/ou paladar), ou tenha testado positivo para a Covid-19. 

• NÃO devem enviar a criança/adolescente para a escola, caso alguma pessoa do 
convívio familiar apresente os sintomas acima mencionados ou tenha testado 
positivo para a COVID-19. 

• Os casos positivos para a COVID-19 devem cumprir as orientações médicas de 
isolamento domiciliar. 
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No Transporte Escolar 

 Disponibilização de álcool em gel ou álcool líquido 70% para higienização das 

mãos. 

 Evitar tocar nas superfícies. 

 Uso obrigatório e correto de máscaras, cobrindo a boca e o nariz. 

 Distanciamento de 1 metro entre os passageiros. 

 Janelas abertas com margem de segurança para transporte de crianças.   
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Na Escola 

 A temperatura será aferida por termômetro digital. 

 O aluno que apresentar, na chegada ou no período de permanência na 
escola, temperatura superior a 37,5º, será isolado em ambiente preparado 
para essa finalidade e seus pais/responsáveis serão comunicados para busca-
lo imediatamente. 

 Pais e/ou Responsáveis DEVEM comunicar, à Direção da Escola, caso a 
criança/adolescente, apresente sintomas gripais ou teste positivo para a 
COVID-19, depois de ter participado de aulas presenciais, para que seja 
feito o monitoramento dos demais alunos e funcionários. 
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Na Escola 

 Os horários de entrada, saída e intervalos, podem ser escalonados para evitar 

aglomerações. 

 

  Todas as escolas disponibilizarão álcool em gel e tapetes sanitizantes. 

 

 Os ambientes serão higienizados nos padrões necessários para  

diminuir o risco de contágio da COVID-19. 
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Na Escola 

 Em todos os espaços da escola será OBRIGATÓRIO o uso correto de  

máscaras, cobrindo a boca e o nariz, exceto as crianças menores de 02  

anos de idade 

 

 É recomendado que os pais/responsáveis enviem mais de uma 

 máscara com a criança/adolescente, preferencialmente de tecido e, 

em caso de emergência, a escola oferecerá máscara descartável  

ao aluno. 
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Na Sala de Aula 

 Deverá ser mantido a distância de 1 metro entre as carteiras/mesinhas e berços. 

 Pais/Responsáveis e Professores devem orientar os alunos para não compartilharem 
os materiais escolares ou quaisquer outros objetos de uso pessoal 
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