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Queridos alunos, 
já estamos preparados para receber vocês novamente em nossa escola! 
Estamos com muita saudade e ansiosos para o reencontro!

Prezados responsáveis, 
cuidado e amor aqui na Amar é... temos de sobra!

Pensamos em todos os detalhes para a nossa retomada ser segura para 
todos. É nosso dever praticar o cuidado conosco e com os que estão à 
nossa volta.
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QUERIDOS

Pais
Temos vivido, nestes últimos tempos, uma experiência que jamais pensávamos 
passar. De repente, vimo-nos imersos neste contexto de pandemia, exigindo que 
administrássemos nossa vida pessoal e de trabalho de uma maneira nova.

A Escola Amar é... vem se preparando durante todo esse período para o retorno às 
atividades presenciais. Estamos ansiosos para encontrá-los, mas, para que isso 
ocorra com tranquilidade, muitos procedimentos de segurança deverão ser 
colocados em prática, tanto por parte da escola – com o preparo de seus funcionários 
e a adequação dos espaços físicos em termos procedimentos de prevenção à COVID-
19 –, quanto por parte das famílias – que precisarão orientar devidamente seus filhos 
e seguir rigorosamente as orientações do Protocolo de Retorno às Atividades 
Presenciais apresentadas neste documento.                         .

De modo a nos protegermos contra a COVID-19, garantindo a integridade física, 
mental, psicológica e social de todos os que convivem no ambiente escolar, contamos 
com sua colaboração.                                                     .

Leia atentamente as orientações propostas no documento e oriente seus filhos para 
que compreendam o momento que estamos vivendo e respeitem as orientações 
relacionadas ao Retorno às Aulas.                                                      .

Caso tenham dúvidas e necessitem conversar / esclarecer / sugerir algo relacionado 
a este Protocolo, entrem em contato com a escola ou enviem mensagem a: 
escola.amar.e@gmail.com.



Planejamos e executamos uma nova maneira de educar.

Mantivemos o trabalho de educação e a rotina de 
estudos de nossos alunos.

Projetos pedagógicos não pararam de acontecer.

Continuamos desenhando um horizonte de esperança 
pelos caminhos da educação!

CAMINHANDO
Juntos

                                                     .



RECOMENDAÇÕES
Gerais

TODOS

TODOS

De acordo com a Organização Mundial
da Saúde (OMS) e o Governo do Estado de 
Minas Gerais, seguem recomendações gerais:



MEDIDAS DE
DISTANCIAMENTO

1,5
METRO

Neste momento
A DISTÂNCIAnos une

Manter DISTANCIAMENTO seguro, de, no 
mínimo,  entre as pessoas, em 1,5 metro
todos os espaços da escola. Seguir as 
DEMARCAÇÕES ADESIVADAS NO CHÃO 
e nos demais espaços da escola.

Usar CUMPRIMENTOS/SAUDAÇÕES
sem contato físico.

NÃO USAR relógios, anéis, pulseiras e
outros adornos.



USO DA MÁSCARA
Utilizar MÁSCARA, obrigatoriamente, 
durante todo o tempo de permanência 
na escola, seguindo todas as 
orientações e observando cartazes 
de uso correto. 

A MÁSCARA deve ser utilizada 
corretamente, evitando tocar 
em sua parte da frente. 

1 Lave bem as
mãos com
água e sabão 2 Prenda a

máscara atrás 
da orelha 3 Certifique-se 

de cobrir
bem o nariz 4Evite tocar 

a máscara
durante o uso

Para a TROCA DE MÁSCARAS, 
cada aluno deverá trazer um  
saco plástico para colocá-las; 
o descarte (ou a  higienização das 
máscaras laváveis) deverá ser 
feito em casa.

A máscara deverá ser trocada obedecendo o 
seguinte critério: antes do lanche, usar máscara 
clara; depois do lanche a mascara escura.

Essa é a forma que o professor terá para 
controlar o procedimento. 

1 Antes do 
lanche

2 Depois do 
lanche

Levar para a escola duas máscaras limpas e de cores 
uma clara e outra escura



HIGIENIZAÇÃO

 MÃOSDAS

Intensificar a LAVAGEM 
DAS MÃOS com água e 
sabão, por, no mínimo, 20 
segundos, de acordo com 
a orientação em cartazes. 

1

2

3

4
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COMO LAVAR
AS MÃOS

CORRETAMENTE

HIGIENIZAR AS MÃOS
COM ÁLCOOL EM GEL
sempre que possível, 
observando a forma 
correta.



GARRAFINHA
DE ÁGUA

É fundamental que cada 
estudante tenha sua 
GARRAFINHA DE ÁGUA, 
de preferência que seja 
com capacidade suficiente 
para o consumo enquanto 
estiver na Escola.

Se necessário, as garrafinhas 
serão abastecidas pela 
professora, cumprindo as 
regras sanitárias.

GRUPO
DE RISCO

Se o estudante pertencer ao 
GRUPO DE RISCO, ou estiver 
com febre e sintomas de 
COVID-19, notificar a escola 
e mantê-lo em casa, em
isolamento domiciliar.

Familiares
pertencentes ao
GRUPO DE RISCO
não deverão
acompanhar o 
aluno à escola.



CIRCULAÇÃO
A CIRCULAÇÃO DE PESSOAS 
DENTRO DA ESCOLA será 
controlada e deverá ser respeitada 
de modo a manter as exigências 
preventivas contra a COVID-19.

COMUNICAÇÃO
A COMUNICAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA 
será realizada prioritariamente
 por e-mail e WhatsApp e meio 
digitais.



AULAS HÍBRIDAS SALAS DE AULAS CAPACITAÇÃO

A CIRCULAÇÃO DE PESSOAS 
DENTRO DA ESCOLA será 
controlada e deverá ser 
respeitada de modo a manter 
as exigências preventivas 
contra a COVID-19.

Todas as salas de aula serão
preparadas para acolher
os alunos. Desse modo, 
as CARTEIRAS SERÃO 
ORGANIZADAS, mantendo
o espaçamento de 1,5m 
entre elas.

Será oferecida CAPACITAÇÃO
AOS PROFISSIONAIS DA
ESCOLA, visando à prevenção
ao coronavírus e à orientação
adequada aos alunos sobre
medidas de higiene e
prevenção à disseminação do
vírus.

RETORNO ÀS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS
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Chão adesivado
para marcar o
distanciamento de
1,5m entre as pessoas.

Aferimento da
temperatura tanto
na chegada à escola
quanto na saída.

Encaminhamento
de pessoa com
temperatura elevada
para ambiente
separado dentro da
escola e comunicação
aos responsáveis
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higienização das mãos,
pés e materiais de uso
pessoal dos alunos,
por meio de tapetes
de descontaminação
e uso de álcool em
gel, borrifadores de
solução higienizante,
sob orientação de um
profissional da escola

PROCEDIMENTOS
DE SEGURANÇA



A escola adquiriu EQUIPAMENTOS 
ESPECIAIS DE COMBATE À COVID-19, 
que serão instalados em locais 
estratégicos, como indicado abaixo:

EQUIPAMENTOS
ESPECIAIS

TOTENS DE ÁLCOOL EM GEL
em cada uma das portas de 
entrada/saída da escola.

MEDIDORES DE TEMPERATURA
manipulados por profissionais 
da escola, nas portas de
entrada/saída.

TAPETES SANITIZANTES 
ou similares em cada uma das 
portas de entrada/saída da 
escola

MARCADORES DE 
DISTANCIAMENTO
entre as pessoas, distribuídos 
em todos os corredores da
escola e em ambientes de 
maior circulação.



RESPONSABILIDADES
DIÁRIAS DAS 

Familias



Os ESTUDANTES DEVERÃO PERMANECER em casa se eles 
próprios ou qualquer membro da família apresentar sintomas 
da Covid-19.

Estudantes com RESFRIADOS, ALERGIAS E OUTROS SINTOMAS 
deverá permanecer em casa até que os sintomas desapareçam, 
e, ao retornar à escola, deverão apresentar atestado médico que 
confirme sua recuperação.

Em caso de viagem: recomenda-se que informe a Escola e 
apresente o histórico da viagem antes do retorno do estudante 
ás atividades escolares.

Em caso de DÚVIDA SOBRE A PRESENÇA OU NÃO DA COVID-19, 
orienta-se os responsáveis para que mantenham o estudante 
em observação, em casa, a fim de evitar qualquer possibilidade 
de contágio.

Em casos de dúvidas ou de necessidades que não constem neste 
Protocolo, as famílias podem entrar em contato com a Escola 
para maiores esclarecimentos.



Visando à PROTEÇÃO PESSOAL, os 
responsáveis devem providenciar 
mácaras/protetores faciais para seus filhos. 
Sem esses itens não será permitida
a entrada do estudante na escola.

Recomenda-se que os pais ou responsáveis 
verifiquem a temperatura do aluno ao menos 
duas vezes ao dia: à noite e no horário que 
antecede à sua entrada na escola. Em caso 
de febre tomar as providências cabíveis 
e comunicar à escola.

Se houver FEBRE ACOMPANHADA DOS SINTOMAS
DA COVID-19, o estudante permanecerá em casa
por um período de 14 dias. Seu retorno a Escola
está vinculado à autorização médica, que deverá
ser entregue à Coordenação.

Os pais devem informar imediatamente
à escola se algum MEMBRO DA FAMÍLIA
APRESENTAR SINTOMAS DE COVID-19, para
que outros estudantes que conviveram com
o aluno possam ser monitorados.



RESPONSABILIDADES
DIÁRIAS DA

Escola



Demarcação com adesivos
Todos os ambientes da escola serão 
demarcados com adesivos indicando 
simbolicamente o DISTANCIAMENTO
SOCIAL e a orientação de deslocamento
das pessoas.

Uso obrigatório de Máscara
Para adentrar à escola, será exigido o 
uso de MÁSCARA de todas as pessoas 
(alunos, pais e responsáveis, professores,
funcionários).

Uso obrigatório de álcool em gel
ÁLCOOL EM GEL 70% será disponibilizado 
em na entradas das salas de aula, 
acompanhados de CARTAZES orientadores
de seu uso.

Circulação de Ar
Portas e janelas permanecerão abertas, 
de modo a favorecer a CIRCULAÇÃO DO AR 
e a HIGIENE DO ESPAÇO.

Higienização dos espaços
Todos os ambientes da escola e tudo o 
que neles se encontra incluindo portas, 
janelas, móveis, etc. passarão 
periodicamente por HIGIENIZAÇÃO,

Lanches e uso do refeitório
O aluno deverá levar para a escola o 
próprio lanche, que será consumido na sala
de aula. Não será permitida a entrega de 
lanches na escola.

Intervalos/recreios
Os HORÁRIOS DE INTERVALOS (recreios) 
serão escalonados (por turmas), para
evitar aglomerações. O parquinho ficará
interditado por tempo indeterminado.

Uso controlado dos banheiros
Idas ao BANHEIRO serão controladas por 
profissionais da escola, para evitar um 
número de usuários superior ao permitido 
para o espaço.



Exemplos do material de informação
e sinalização que estarão disponíveis 
nas diferentes áreas da Escola.

Anexos



USEa máscaracorretamente

TODOS
TODOS

Higienize bem as mãos Prenda amáscara atrásda orelha
Ajuste onariz

A máscara deve cobrir boca, queixo e nariz
Não toque naparte da frenteda máscara

VERIFIQUE
TEMPERATURA

TODOS
TODOS

SUA

TODOS

TODOS
PARA 

BEBER ÁGUA,

NÃO COMPARTILHE
NÃO ENCOSTE A BOCA

TODOS

TODOSFIQUE 

AT
EN

TO

Para sua

segurança e 

para segurança 

de todos:

LAVE BEM AS MÃO 

COM ÁGUA E SABÃO

1M

LIMPE AS MÃOS, 

OBJETOS E SUPERFÍCIES 

TOCADOS 

COM FREQUÊNCIA

MANTENHA 

DISTANCIA SOCIAL

COBRIR BOCA E 

NARIZ AO TOSSIR 

OU ESPIRRAR

EVITAR CONTATO

FÍSICO

ÁLCOOL

GEL
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

20 seg

ESFREGUE BEM
AS MÃOS

APLIQUE O 
PRODUTO NA 

PALMA DA MÃO

ESPALHE ENTRE 
OS DEDOS E 

ESPERE SECAR

TODOS

TODOS




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23

