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Srs. Pais e Alunos,

As medidas sanitárias e o protocolo de 
ações vigentes promovem segurança à 
comunidade escolar e permitem a presença 
de nossos alunos no Colégio. Acreditamos 
que, em breve, venceremos essa pandemia, 
mas até lá, precisamos manter os cuidados, 
e é muito importante que todos da Família 
Christus façam a sua parte.

Através dessa cartilha, reforçamos as 
condutas que deverão ser seguidas por 
estudantes, professores e funcionários.

Juntos somos mais fortes!



MAS O QUE É
CORONAVÍRUS?
É um tipo de vírus, um micro-organismo tão pequenininho que é 
quase invisível. O coronavírus gosta de viver no corpo humano e 
pode passar de uma pessoa para outra. Isso quer dizer que ele é 
contagioso.

Esse vírus causa uma doença chamada

COVID-19.
No começo, parece até 
uma gripe comum, mas 
a COVID-19, causada 
pelo coronavírus, ainda 
é um grande mistério 
até para os melhores 
médicos e cientistas... 
Ainda não existe vacina 
para curá-la.



A COVID-19 afeta uma diversidade de pessoas de diferentes 
maneiras. A maioria das pessoas infectadas apresentarão sintomas 
leves a moderados e não precisarão ser hospitalizados.

QUAIS OS
SINTOMAS?

CASO VOCÊ OU ALGUÉM
QUE VOCÊ CONHECE 
ESTEJASE SENTINDO 
ASSIM, COMUNIQUE
AOS PROFESSORES.

Dificuldade 
de respirar

Tosse secaFebre alta

Dor de gargantaCalafrioDor de cabeça



Acompanhe todos os procedimentos
de segurança para o vírus passar longe.

VAMOS CUIDAR
UNS DOS OUTROS!



USO DE MÁSCARA
Ao sair de casa, ponha sua máscara e não 
esqueça de levar uma de reserva, caso 
precise. E não esqueça: sua máscara não 
deve ser compatilhada com seus colegas.

ÁLCOOL EM GEL
Sempre que possível, utilize também o álcool 
em gel, disponivel em vários pontos da 
Escola.

LAVAR SEMPRE 
AS MÃOS
Não esqueça de lavar suas mãos com 
água e sabão. A higiene ainda é o 
melhor método de combate ao vírus.

( u s o  o b r i g a t ó r i o  a  p a r t i r  d o  i n f a n t i l  3 )



AFERIR TEMPERATURA
Ao entrar na Escola, sua temperatura será 
medida por um termômetro infravermelho. 
Caso esteja com 37 graus ou mais, deve 
retornar para sua casa

ITENS DE USO PESSOAL
Não compatilhar alimentos e utensílios como 
material escolar, talheres e garrafas.

ASSEPSIA DOS 
CALÇADOS
Ao chegar à Escola, limpe os calçados 
nos tapetes para asssepsia.



RESPEITE O DISTANCIAMENTO

Sinalizamos os nossos espaços para evitar aglomerações. 
Respeite o distanciamento em filas, salar de aula e nos corredores.



TENHA SEMPRE
COM VOCÊ!

Máscaras
reservas.

Talher e guardanapos,
caso faça refeição

na Escola.

Álcool
em gel.

Garrafa para
água devidamente

higienizada e 
identificada.



PROTOCOLO DE CUIDADOS 
E HIGIENIZAÇÃO DE ESPAÇOS/OBJETOS

Ao chegar à escola, os alunos deverão dirigir-se diretamente para
as suas respectivas salas.

Se, no decorrer da aula, o aluno apresentar febre, será encaminhado 
para uma sala reservada, onde aguardará por seus responsáveis.

Os acompanhantes dos alunos só deverão acessar os espaços internos 
do colégio até as áreas demarcadas pelas sinalizações na unidade ou 
conforme orientações dos profissionais que estarão recepcionando os alunos.

Foram instalados dispensadores de álcool em gel nas salas de aula e nos 
espaços comuns

A desinfecção dos ambientes e dos materiais de toda escola foi intensificado. 
As salas de aula estão organizadas de forma com que os alunos fiquem com 
a distância de 1,5 metros entre eles.

As cantinas permanecerão fechadas.

*Informações completas na circular disponivel no Christus online.
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