
 

  

 

 

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. 

Assim, reforçamos abaixo as condutas que deverão ser seguidas por estudantes, professores e funcionários. 

• O uso correto de máscara (cobrindo sempre o nariz e a boca) é obrigatório a partir do Infantil 3. 

• Devem ser enviadas máscaras reserva, que serão trocadas, quando necessário, no máximo a cada 3 

horas.  

Obs.: Para as máscaras reutilizáveis, recomendamos o uso de uma bolsa, tipo necessaire, para o 

armazenamento delas no momento das trocas, e retorno às residências. 

 

• Durante todo o período que o(a) aluno(a) estiver na Escola (incluindo os recreios e o final da aula) deve 

manter o distanciamento seguro (1,5m) com os colegas.  

• Solicitamos que, antes de saírem de casa, os pais ou responsáveis façam a aferição da temperatura dos 

estudantes. Se verificada temperatura igual ou maior a 37,5oC; apresentar sintomas gripais; tiverem 

familiares sintomáticos ou esperando resultado de testes; ou tiveram contato com casos confirmados, 

devem permanecer em casa, seguindo assim o decreto vigente.  

• Recomendamos que alunos de diferentes famílias sigam ao colégio em carros separados. 

• Conforme o protocolo imposto pelo governo do Estado, pais que optarem por enviar seus filhos para as 

aulas presenciais, devem compreender que todas as crianças podem ser testadas, inclusive as menores de 

5 anos, e, se necessário, devem agendar testes de RT-PCR se eles estiverem exibindo sintomas. 

• Pais, familiares e prestadores de cuidados (ex: seguranças) não devem se reunir nos portões e entradas 

da instituição de ensino, de forma a evitar aglomerações. 

• Alunos que possuem alguma comorbidade que os enquadrem no grupo de risco, conforme descrito pela 

OMS e pela Secretaria de Saúde do Estado, não podem comparecer às aulas presenciais e devem 

continuar participando das aulas remotamente. 

 • É vedado o compartilhamento de itens de uso pessoal, como materiais de EPI, fones, aparelhos de 

telefone e outros. Nos intervalos para alimentação e refeições, os utensílios não devem ser 

compartilhados. 

• Cada aluno deverá levar uma garrafinha de água devidamente identificada. 

• Recomendamos que o uso do fardamento seja exclusivo para ida à escola. O aluno não deve entrar em 

outro ambiente, fardado, no caminho para a escola.  

• É recomendado que os alunos tragam seus lanches, em recipientes apropriados para acomodá-los. 

Durante o lanche, o(a) aluno(a) deve continuar mantendo o distanciamento adequado, evitar conversar 

(ao ingerir alimentos, estará sem máscara) e não compartilhar ou realizar trocas de lanches com os 

colegas.  

• É importante que os horários de chegada e saída da escola sejam respeitados com maior atenção 

durante a vigência das normas de biossegurança. 

MEDIDAS SANITÁRIAS E PROTOCOLO DE AÇÕES 

CIRCULAR 
Maio/2021 

Do Infantil 1 ao 9º ano/EF 



A escola seguirá um protocolo de cuidados e higienização de espaços/objetos: 

• Na entrada, os alunos passarão pelo tapete sanitizante. 

• Será feita a aferição da temperatura corporal nas portarias de entrada e, se constatada temperatura 

igual ou maior de 37,5oC, segundo o decreto, o aluno deverá retornar para casa. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditamos que esse retorno é muito importante para nossos alunos, permitirá uma interação segura e 

salutar para eles.  Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas com a coordenação de série, que está à 

disposição para ajudar. 

 

Atenciosamente, 

Colégio Christus 

IMPORTANTE 

Precisamos contar com a colaboração dos senhores pais e responsáveis quanto a orientarem 

seus filhos quanto à importância de cada um desses cuidados. Precisaremos ser bem rigorosos com 

a vigilância. Caso o(a) aluno(a) apresente dificuldade em cumprir essas medidas, por exemplo, o 

uso correto da máscara ou manter o distanciamento social, a coordenação entrará em contato 

com a família e, se a situação não for alterada, deverá ficar no modelo remoto. Esse procedimento 

é fundamental para mantermos a segurança de todos.  

 


