
Cartilha de
segurança!



O objetivo desta cartilha é informar
a vocês, pais e responsáveis, quanto

aos novos hábitos e rotinas que
implementamos aqui na Escola!



O que estamos fazendo ?

Estamos em consultoria constante com a Impacto
For School, empresa especializada em Saúde e
Segurança escolar para nos auxiliar. Sempre
aplicamos os protocolos de segurança mais

atualizados e eficazes!





Desinfecção
Desinfecção dos calçados

em tapete sanitizante

Temperatura
Verificação da temperatura

de todos os alunos e

funcionários.

Higienização
Higienização das mãos com

álcool em gel.

Entrada na escola

Sinalização
Haverá sinalização na calçada

para manter o

distanciamento



 Compromisso dos Pais / Responsáveis

Prevenção
Ficar em casa se apresentar

algum tipo de sintoma da

covid-19.

Máscara
Uso de máscara e mais uma

de reserva.

Mochila
Mochila e pertences

desinfectados.

Uniforme
Aluno com uniforme sempre

limpo



Nos tempos atuais de prevenção, alguns pontos podem ser impeditivos para
que o aluno entre na escola, tais como:

Ausência de máscara;
 Temperatura corpórea >37,5°;
Suspeita de Covid-19 ou com a confirmação de um familiar.

Saibam que os mesmos critérios serão rigorosamente aplicados
para todos da nossa equipe!



Sanitização
Escolar!



SANITIZAÇÃO  ESCOLAR!

A sanitização escolar ocorre através da aplicação
de produtos químicos e tem como finalidade eliminar
todos os tipos de microrganismos que possam ser
transmitidos. Acontecerá diariamente em alguns
locais e em outras áreas até mais que uma vez ao
dia. 



Todos os dias a escola estará limpa e desinfectada para receber os alunos!

Escola limpa e segura!





 Sala de aula

Higienização
Higienização das mãos com

maior frequência.

Máscara
Uso de máscara;

Objetos 
Não compartilhar objetos;

Distanciamento
Distanciamento de 1,5 metros;



Ambientes
Novos ambientes para aulas.

Ar
Salas mais arejadas.

Professores
Professores com uniformes

higienizados.

Sala de Aula

Limpeza
Limpeza e desinfecção do

ambiente / mobiliário.





Higienização
Higienização das mãos com

álcool.

Saída da escola

Equipe
Equipe orientando os alunos





Recursos
Novos recursos.

Consultoria
Consultoria Impacto For

School.

Fluxos
Elaboração novos fluxos e

processos.

Equipe / Capacitação

Treinamento
Treinamentos

web / presencial.




