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VOLTA ÀS 
AULAS COM 
SEGURANÇA

máscara;
2- Respeite a indicação da escola quanto 
ao portão de entrada e de saída;
3- Sua temperatura será medida antes de 
entrar na escola. Caso apresente 
temperatura igual ou superior a 37,8°, seu 
responsável será comunicado e você 
devera retornar a sua residência, bem 
como procurar o serviço de saúde do 
município;
4- Não cumprimente as pessoas com 
contato físico, tais como abraço, aperto de 
mão e/ou beijo.

NA SALA DE AULA
1- As carteiras estão dispostas com o 
distanciamento recomendado e 
nomeadas. Utiliza a mesma carteira todos 
os dias;
2- A área do professor está sinalizada. Não 
a ultrapasse;
3- Você terá à disposição álcool em gel (na 
porta e dentro da sala) para sua 
higienização constante, sobretudo após 
tocar superfícies de uso comum e após 
tossir, espirrar, assoar o nariz;
4- Como forma de prevenção, você terá à 
disposição lixeiras com acionamento por 
pedal;
5- Não compartilhe material de uso 
individual;
6- Caso sinta algum sintoma gripal, como 
coriza, tosse seca, dor de garganta, dor de 
cabeça, febre (temperatura igual ou 
superior a 37,8°), perda de olfato ou 

Informações importantes.

ORIENTAÇÕES GERAIS

1- O (A) aluno(a) só deverá participar das 
aulas presenciais nos dias designados 
pela escola na escala de revezamento (a 
escala semanal do revezamento está 
disponível na secretaria, publicada no 
Instagram da escola e no WhatsApp das 
turmas);
2- O(A) aluno(a) deverá ir para escola 
devidamente uniformizado, sendo vedado 
o uso de chinelos e sandálias rasteirinhas;
3- Não é permitido comparecer à escola 
portando adornos, tais como anéis, 
pulseiras, brincos, cordões, relógios ou 
similares;
4- O(A) aluno(a) deverá manter as unhas 
aparadas e os cabelos presos;
5- A temperatura do(a)  aluno(a) será 
medida antes de entrar na escola. Caso 
apresente temperatura igual ou superior a 
37,8°, a escola entrará em contato com os 
responsáveis e o(a) aluno(a) será 
dispensado(a) das atividades presenciais;
6- O(A) aluno(a) deverá levar para a escola 
um copo plástico rígido de uso pessoal 
e/ou squeezer;
7- O(A) aluno(a) não poderá entrar na 
escola sem máscara e deverá levar para 
escola as duas máscaras fornecidas pela 
Prefeitura, sendo uma  em utilização e 
outra dentro de uma sacola plástica, para 
trocar na hora do recreio;
8- Diariamente, as duas máscaras deverão 
ser lavadas para que sejam utilizadas no 

dia seguinte;
9- A mochila usada na escola deverá ser 
higienizada diariamente;
10- Na escola, está à disposição todo 
material de higienização, recomendado 
pela Secretaria Municipal de Saúde, 
Secretaria de Estado da Saúde e pela 
Secretaria de Estado da Educação: álcool 
em gel, sabonete líquido e toalhas de 
papel;
11- Caso o(a) aluno(a) ou alguém que 
more com este(a) apresente sintomas de 
síndrome gripal, tais como:  coriza, tosse 
seca, dor de garganta, dor de cabeça, febre 
(temperatura igual ou superior a 37,8°), 
perda do olfato ou paladar, o(a) não deve 
comparecer à escola, que deverá ser 
comunicada pelos responsáveis;
12- Caso o(a)  aluno (a)  apresente os 
sintomas descritos no item anterior 
durante o turno de aula, será conduzido(a) 
a um local isolado enquanto os 
responsáveis são comunicados. Por isso, 
é preciso manter os telefones de contato e 
o endereço atualizados na secretaria da 
escola;
13- É preciso comunicar à escola se o(a)  
aluno(a) possui alguma doença que o(a) 
coloque no grupo de risco para a 
COVID-19.

ORIENTAÇÕES AO ALUNOS

ENTRADA
1- Você deve comparecer à escola 
uniformizado e no horário, utilizando 

paladar, durante o turno de estudo, o 
coordenador de turno deverá ser 
imediatamente informado.

NO HORÁRIO DO RECREIO
1- Você deve trocar a máscara;
2- Higienize as mãos antes e depois de ir 
ao banheiro e antes de manusear os 
alimentos;
3- Manter o distanciamento dos colegas.

NOS ESPAÇOS DA ESCOLA
1- Higienize as mãos antes de se servir;
2- Na fila, respeite a sinalização no chão, 
contemplando o distanciamento 
necessário;
3- Nas mesas, respeite a demarcação, 
sentando-se somente nos assentos 
disponíveis.

NOS BEBEDOUROS
1- É proibido colocar a boca nas torneiras;
2- Utilize apenas seu próprio 
copo/squeeze e não compartilhe.   

Mais informações:

Secretaria Municipal de Educação
Rua Átila Vivacqua Vieira, 83, centro

Presidente Kennedy – ES

Márcio Roberto Alves da Silva
Coordenador Escola Segura

Telefone: (28) 3535-1954

www.presidentekennedy.es.gov.br/coronavirus
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