




NA RECEPÇÃO 

Lavar as mãos com água e sabão ou 
álcool em gel



Ambiente: diz respeito aos cuidados  

com a logística, organização e sanitização 

das estruturas físicas e espaços coletivos 

escolares, além da infraestrutura  
necessária para a consecução das aulas.



Convivência: refere-se aos 

protocolos  de distanciamento social, 

respeito aos espaços comuns e 

normas do padrão de higiene pessoal.

Mantenha uma distância 
adequada 1,5 a 2 metros



Comunicação: informação sobre os protocolos

de cuidados com a saúde e sobretudo o

fortalecimento de uma cultura de boas notícias

para globalizar a esperança.

Ao tossir e espirrar  

cubra nariz e boca

Lave as mãos



Acolhimento

O processo de retomada às atividades presenciais está 

demandando uma intensa preparação de

toda a equipe escolar, sobretudo a partir da assimilação 

de todos os protocolos , a organização dos espaços e 

ritos de acolhimento socioemocional e formativos.

Mantenha uma distância 
adequada 1,5 a 2 metros

Sejam
Bem-Vindos!



NOVAS ROTINAS DE CONVIVÊNCIA

X
Mochilas de rodinhas

devem ser evitadas



NOVAS ROTINAS DE CONVIVÊNCIA

Higienização das

mãos  com água e 

sabão ou  álcool em

gel.

Limpeza de calçados e  

mochilas com solução  

desinfetante



NOVAS ROTINAS DE CONVIVÊNCIA

Troca de máscaras após  o 

trajeto de casa para o  

trabalho/escola

Ao trazer algum documento, 

e/ou,  outro material para a 

escola, este  deverá estar 

ensacado e bem  protegido.



NOVAS ROTINAS DE CONVIVÊNCIA

Uso de acessórios de segurança

Máscaras suficientes  

para a troca a cada 3 

horas ou em situações  

específicas

Garrafa 

de água

Recipientes 

para  

máscara 

limpa e  suja



NOVAS ROTINAS DE CONVIVÊNCIA

Uso de acessórios de segurança

LancheRecipiente com 

álcool em gel



NOVAS ROTINAS DE

CONVIVÊNCIA

1
Beijos, abraços e

apertos  de mão, 

assim como o  

compartilhamento de  

objetos, deverão

ser evitados.

2
Os horários de chegada,  

intervalos e saída dos 

segmentos serão

intercalados, com o  

objetivo de evitar

aglomerações.

3
A biblioteca funcionará

com 
compartilhamento

seguros de  livros, 

periódicos e  materiais

diversos.

4

As áreas de

parquinhos

Estarão

inicialmente

fechadas



NOVAS ROTINAS DE

CONVIVÊNCIA

5
A utilização das quadras

para atividades esportivas

e recreativas se dará

mediante protocolos já

definidos  pela Direção.

( uso de máscara e

higienização das mãos)

6
Sempre que se fizer ne-

cessário, nossas equipes  

estarão disponíveis ao  

atendimento, priorizando  os 

canais digitais, por meio  de 

agendamento e respeitando o 

horário de expediente

estabelecido.



NOVAS ROTINAS DE CONVIVÊNCIA

Não compartilhar objetos 

de  qualquer natureza

Manter seu espaço 

limpo 

e desinfetado.



Nas salas de aula, o aluno de-

verá permanecer respeitando o

distanciamento de 1,5 a 2m,

onde sua carteira estará fixada.

NOVAS ROTINAS DE CONVIVÊNCIA

O horário de aulas será programado 

de modo a garantir o cumprimento 

da programação  letiva e evitar 

aglomerações, medida recomendada 

pelos órgãos competentes.



NOVAS ROTINAS DE CONVIVÊNCIA

Cuidados com a Alimentação

A cantina, como serviço ter-

ceirizado da escola, seguirá o mais

recente protocolo para a Covid-19,

inclusive solicitando a apresentação

do cartão de vacina)

Alunos e colaboradores, sem-

pre que possível, tragam seus

lanches de casa, assim como,

suas garrafas de água.



NOVAS ROTINAS DE CONVIVÊNCIA

Acompanhamento de Saúde

Serão realizados boletins e 

monitoramentos 

constantes sobre a 

situação de saúde  de 

alunos e colaboradores, 

assim como, a informação 

devida às autoridades 

competentes.



UTILIZANDO A MÁSCARA CORRETA

HIGIENIZE 

AS MÃOS.

SEGURE A

MÁSCARA  

PELOS

ELÁSTICOS.

COLOQUE A 

MÁSCARA  

DE MODO 

QUE CUBRA 

O  QUEIXO E 

O NARIZ.



UTILIZANDO A MÁSCARA CORRETA

AJUSTE-A EM 

CIMA E  

EMBAIXO 

SEGURANDO  

PELAS

PONTAS.

NÃO TOQUE A

FRENTE  DA

MÁSCARA.

COM A PONTA 

DOS  DEDOS 

AJUSTE-A NO  

NARIZ.



e eterno,



de quem todo o universo recebe força,

existência e vida, vimos até vós para

invocar a vossa misericórdia, pois que

também hoje experimentamos a

fragilidade da condição humana na

experiência de uma nova pandemia.

Em Vós confiamos, ó Pai, e a Vós

elevamos a nossa prece, por Jesus

Cristo vosso Filho e Nosso Senhor.

Amém.


