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1Checagem domiciliarChecagem domiciliar
Pais, responsáveis e alunos devem estar 

atentos aos sinais e sintomas:

Caso o aluno apresente algum dos 
sintomas, não deve vir à escola, e 
os pais devem comunicar, 
imediatamente, ao Colégio. Alunos 
que tiverem contato com casos 
suspeitos ou confirmados também 
não devem vir à escola.

Diarreia, dor abdominal 
e vômitos 

Febre (temperatura > 37,5 °C)

Tosse Falta de ar (frequência respiratória 
aumentada, dificuldade de falar, 
sinais de que a criança está fazendo 
força para respirar) 

Dor de cabeça

Perda do paladar 
e/ou do olfato 

Dor muscular

Secreção nasal
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2 Chegada à EscolaChegada à Escola
O acesso à instituição está sendo 

controlado para evitar aglomerações 

A entrada dos pais ou 
acompanhante do estudante 
na Escola não está permitida, 
com exceção das turmas do 

Infantil II e III. 

O atendimento às famílias 
será realizado mediante 

agendamento prévio, que 
deve ser solicitado pelos 
telefones: (88) 3512-5911,

(88) 3512-1214, (88) 3512-1793 
ou pelo WhatsApp:

(88) 99448 9689.

O estudante deverá ser 
deixado na portaria 
especificada pela Escola.

Em caso de comprovada 
necessidade de atendimento 
presencial mediante 
agendamento prévio, 
obedecerá aos protocolos de 
distanciamento social, uso de 
máscaras e higienização 
específica e controle do 
tempo (máximo de 30 
minutos).



Entrada na EscolaEntrada na Escola
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3
A temperatura será aferida com 

termômetro infravermelho, as 
mãos higienizadas com álcool a 

70% e os calçados serão 
higienizados em  tapetes 

sanitizantes. 

As crianças que apresentarem 
temperatura igual ou superior a 
37,5 °C na chegada à escola, 
serão impossibilitadas de 
permanecerem na escola. 
Enquanto as crianças que 
durante o horário escolar 
apresentarem temperatura 
igual ou superior a 37,5 °C, 
ficarão isoladas em uma sala 
reservada para sintomáticos 
gripais, enquanto aguarda por 
seus responsáveis. 

É importante que os alunos 
frequentem sempre os mesmos 
espaços com o mesmo grupo 
de pessoas pelo maior tempo 
possível. Essa estratégia ajuda a 
evitar transmissão do 
SARS-CoV-2, bem como facilita 
na gestão de medidas de 
segurança caso um membro 
venha a apresentar sintomas 
suspeitos de COVID-19. 

Todos os alunos, professores e 
demais colaboradores devem 

utilizar máscaras (de tecido ou 
descartáveis) durante a 
permanência na escola. 

A criança pequena deve ser 
capaz ou ser incentivada a fazer 

uso correto da máscara e 
retirá-la com facilidade, evitando 

seu manuseio desnecessário.

A máscara deve ter, pelo menos, 
duas camadas de proteção e 

deve ser usada, no máximo por 
um período de três horas. Após 

esse prazo ela precisa ser 
trocada. O estudante deverá 

participar de todas as 
atividades escolares presenciais 

com o uso de máscara (alunos 
a partir de 3 anos de idade).
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4 Saída da EscolaSaída da Escola

A saída dos alunos seguirá horários e 
locais específicos, conforme o segmento 

onde o estudante assiste às aulas. 

Os alunos de todos os segmentos 
(Educação Infantil ao Ensino Médio) 

deverão permanecer em sala 
aguardando a confirmação de 

chegada dos pais e/ou responsáveis. 

Os pais deverão cumprir rigorosamente 
o horário de saída dos alunos e 

buscá-los sem adentrar à Escola (com 
exceção das turmas de Infantil).   

Caso o estudante já 
tenha autonomia para 

ir sozinho para casa, 
os pais deverão 

informar à secretaria. 



Cuidados e higiene
ao chegar a sua casa 

Cuidados e higiene
ao chegar a sua casa 
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PARAÍSO
Colégio

Higienizar os calçados, e se 
possível, retirá-los antes de 

entrar em casa

Seguir direto para o banho 
antes de qualquer contato 

com outras pessoas

Colocar o fardamento 
para lavar diariamente

Higienizar mochila, lancheira, 
garrafinha para água e todo 

seu material individual.

Diariamente, ao chegar a sua 
casa, o estudante deve:

É importante que a família mantenha 
esses procedimentos e os percebam 

como rotineiros e necessários.
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Orientações GeraisOrientações Gerais
O estudante somente poderá participar das aulas 
presenciais com uniforme padrão. 

O estudante deverá vir às atividades presenciais em 
perfeito estado de saúde, sem indícios de sintomas da 
Covid-19 ou de quaisquer enfermidades que comprometam 
o bem-estar, a aprendizagem e a segurança de todos da 
comunidade escolar. 

O estudante deverá ser observado diariamente quanto aos 
possíveis sintomas da Covid-19, ao sair de casa e ao retornar. 

Se houver caso recente de Covid-19 de algum membro da 
mesma casa onde o estudante mora, os pais/responsáveis 
deverão informar prontamente aos profissionais da Escola 
e cumprir o isolamento de 14 dias. 

Antes de retornar à Escola, é necessário 
apresentar o exame RT-PCR.

Tendo em vista também o controle do surto do vírus H1N1 é 
importante que os pais mantenham o calendário vacinal 
dos seus filhos atualizados.

Os alunos considerados do grupo de risco* ou que vivem 
com membros da família considerados em risco não 
deverão retornar ao aprendizado presencial na escola. 

*Classificam-se como grupos de risco segundo o MS: 
“cardiopatias; doenças pulmonares crônicas; diabetes; obesidade 
mórbida; doenças imunossupressoras ou oncológicas; pessoas 
com mais de 60 anos; gestantes e lactantes. ”

COVID-19COVID-19

COVID-19
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COVID-19COVID-19
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