
PROTOCOLO DE SAÚDE E SEGURANÇA 

O Colégio PM preocupado com a segurança e saúde dos alunos e 

colaboradores, selecionou informações importantes que disciplina sobre o 

retorno das aulas presencias de forma gradual. O protocolo de saúde, em 

virtude dos reflexos da pandemia declarada pela OMS (COVID – 19) na área 

educacional, informa: 

 

Materiais na Mochila: apostilas; caderno; estojo com 

lápis, caneta e borracha; squeeze ou garrafa de água; 

duas máscaras limpas armazenadas em saco plástico; 

um saco plástico para armazenar a máscara usada; 

álcool gel para higiene das mãos.  

 

 

 

A caminho da Escola:  antes de sair de casa, aferir a 

temperatura. Caso esteja acima de 37,5, a recomendação é ficar 

em casa e se persistir o excesso de calor no corpo, juntamente 

com outros sintomas, não deverá frequentar as aulas. 

Na escola: caso o aluno apresente sintomas relacionados à um possível 

quadro de Covid-19, será solicitado aos pais ou responsáveis que compareçam 

ao Colégio para buscá-lo. O aluno ficará em uma sala reservada aguardando a 

chegada dos pais. 

 

 

Transporte Escolar: no transporte escolar, é de 

responsabilidade dos condutores: I- higienizar os 

veículos que prestam serviço de transporte escolar antes 

e após cada viagem; II- fazer uso dos EPIs durante todo 

o percurso; III- orientar os alunos para que permaneçam de máscara durante o 

trajeto até o colégio; IV- seguir as orientações fornecidas pelo colégio sobre 

todos os protocolos de higiene; V- seguir as orientações dos órgãos oficiais que 

tratam da pandemia COVID-19. 

 

Família: oriente seu filho a respeitar as placas de 

segurança espalhadas pelo Colégio e a nova rotina.  O 

Colégio também irá orientar os alunos. Juntos faremos o 

melhor.   



Senhores pais e responsáveis, é fundamental a orientação sobre as 

brincadeiras de toque, beijos ou abraços, pois não são recomendados neste 

momento. 

 

Distanciamento Social: mantenham uma distância 

de 1 metro e meio entre os alunos e demais 

colaboradores, em todas as atividades educacionais. 

Na sala de aula: de acordo com o Governo do 

Estado, Plano São Paulo, as salas de aula deverão 

ter o número mínimo de alunos por classe, 

considerando a metragem quadrada de espaço 

individual, conforme dimensionamento progressivo 

das alternativas de rodízio dos alunos estipulados pelos órgãos públicos. 

 

Uso de máscaras: os alunos deverão usar 

máscaras de pano, assim como todas as 

pessoas que compareçam ao 

estabelecimento educacional, incluindo 

professores e demais colaboradores. 

Importante ressaltar: recomenda-se aos 

alunos que tragam máscaras de pano 

adicionais para troca a cada 2 horas de 

permanência em ambiente educacional 

presencial, ou antes, se estiverem sujas, 

úmidas ou rasgadas.  

Está contraindicado em crianças menores de dois anos pelo risco de sufocação 

e em indivíduos que apresentem dificuldades em removê-las, caso necessário. 

 

 

Aferição de temperatura: utilizar o 

Termômetro Digital para realizar a medição da 

temperatura de todas as pessoas que 

compareçam/comparecerem ao 

estabelecimento educacional, no momento do 

ingresso às dependências da unidade, 

especialmente os alunos.  



 

 

Pessoas com temperatura superior a 37,5ºC não poderão adentrar no ambiente 

escolar. 

 

 

 

Álcool em Gel: disponibilizaremos 

acesso ao álcool gel 70% em todos os 

espaços físicos do colégio, 

providenciando dosadores e/ou 

instalação de dispensers, 

especialmente refeitórios/cantinas e 

salas de aula. 

Higienize suas mãos constantemente, 

utilize álcool gel. 

 

 

Informação muito importante: observe na figura abaixo como lavar 

corretamente as mãos, com água e sabão, e comportamentos positivos de 



higiene. 

 

 

 

Trazer sua própria garrafa de 

água: cada aluno deverá trazer e 

utilizar a sua própria garrafa de 

água, usando os bebedouros 

comuns apenas para encher 

essas garrafas novamente. É 

proibido beber diretamente do 

bebedouro. 

 

Uso do material: os materiais escolares 

são de uso individual. Aconselhamos que 

não compartilhe livros, materiais didáticos, 

brinquedos etc. Objetos de uso pessoal 

pode aumentar os riscos de contrair 

doenças. 

Brinquedos e objetos que não façam parte 

do material escolar não serão permitidos. 

 

 

Alimentação: não será permitido compartilhar lanches. Antes 

de iniciar a refeição e após finalizá-la, os alunos deverão fazer a 

higiene nas mãos com álcool gel. Poderão permanecer sem 

máscara apenas no horário de lanche retirando pelo elástico. 

 

Banheiro: o aluno deve ser orientado a sempre higienizar as mãos após o uso 

do banheiro e após tocar em superfícies de uso em comum. 

 

 



Saída do Colégio: os pais deverão aguardar a saída de seus filhos mantendo 

o distanciamento de 1,5 metros.  Não será permitida a entrada de pais ou 

responsáveis em ambiente escolar em horário de saída. Os alunos aguardarão 

em local estratégico para a organização de saída sem aglomerações. 

 

Considerações Finais: no decorrer do retorno, ajustes poderão ser realizados 

e serão informados de acordo com a necessidade. Vamos voltar as aulas com 

responsabilidade e segurança. 

 

Contamos com a colaboração e compreensão de todos! 


