Retorno às aulas presenciais
GUIA DO ALUNO | JUNHO 2021

APRESENTAÇÃO
O momento da reabertura da nossa escola
é orientado pela certeza de que deve ser
gradual e progressiva, com todos os
procedimentos de segurança adotados para
proteger e acolher alunos, professores e
colaboradores da Fundação Osorio.
Este guia ajudará a todos nesta nova rotina
de cuidados e procedimentos na volta às
aulas presenciais. Leia com muita atenção
e procure seguir todas as recomendações
diariamente.
Estamos todos juntos e empenhados em
estabelecer integralmente nossas
atividades e contamos com a sua
participação para um retorno responsável!
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1.QUAIS CUIDADOS O ALUNO
DEVE TOMAR PARA IR À
ESCOLA?
Recomendamos que o aluno:
- Use máscara para proteção facial que
cubra a boca e o nariz.
- Leve duas máscaras para proteção facial:
uma para ser trocada após 3h de uso e
outra para ser usada, em caso de
necessidade.
- Leve também uma sacola ou saco plástico
para guardar as máscaras já usadas,
lembrando que o uso de máscaras é
obrigatório para todos.
- Tenha recipiente com álcool em gel 70%
para seu uso pessoal.
- Organize a mochila com material escolar
de uso individual solicitado pelo professor,
evitando trocas e consequentemente,
possível contaminação.
- Dê preferência por levar seu lanche.
- Leve garrafinha ou copo para beber água.
Dê preferência à garrafinha para evitar
muitas idas ao bebedouro.
- Mantenha as unhas cortadas e os cabelos
presos e evite adornos como brincos,
colares, relógio de pulso, etc.

OS RESPONSÁVEIS
DEVEM MANTER OS
ALUNOS SEMPRE
ORIENTADOS EM
RELAÇÃO À
HIGIENIZAÇÃO DAS
MÃOS, AO USO DE
MÁSCARAS E AO
DISTANCIAMENTO
FÍSICO.

2. QUAIS MEDIDAS DE PREVENÇÃO
E PROTEÇÃO SERÃO ADOTADAS?
1 Higienização das mãos
As principais formas de prevenção estão associadas às
mãos, como evitar apertos de mãos e abraços, evitar tocar
olhos, nariz e bocas, e sobretudo lavá-las com água e sabão
ou higienizá-las com álcool 70% ou em gel. É importante
higienizar as palmas e os dorsos das mãos, nas partes
internas, externas e nas pontas dos dedos e também nas
unhas.

2 Limpeza de superfícies
Não compartilhe utensílios pessoais como copos, talheres,
celulares e material escolar.

3 Distanciamento físico
Mantenha uma distância,
mínima, de 1,5m de
outras pessoas.
Evite tocar outra pessoa,
incluindo apertos de
mãos, beijos e abraços.

NÃO
AGLOMERE!
#ACREDITAR
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2. QUAIS MEDIDAS DE PREVENÇÃO
E PROTEÇÃO SERÃO ADOTADAS?
4 Etiqueta respiratória
Deve-se cobrir a boca e nariz com um lenço de papel ao
tossir ou espirrar. Caso não tenha lenço descartável, deve-se
tossir ou espirrar no antebraço. Se estiver de máscara,
deve-se tossir ou espirrar sem tirar a máscara.

5 Proteção Individual
A máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada,
ainda que ela esteja lavada.
Antes de colocar a máscara no rosto deve-se:
- fazer a adequada higienização das mãos;
- assegurar que a máscara esteja limpa e sem rasgos;
- cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas
laterais.
As máscaras devem ser trocadas se estiverem úmidas ou
visivelmente sujas.
Remova sem tocar a frente da máscara, e não toque os olhos
nem a boca após a remoção. Descarte a máscara ou coloquea em um saco plástico com fecho, onde ela possa ficar até
ser lavada e limpa.
Repita os procedimentos de higienização das mãos após a
retirada da máscara.

FIQUE LIGADO!

3. QUANDO O ALUNO NÃO
DEVE IR PARA A ESCOLA?
Os responsáveis devem observar se o aluno
apresenta febre (acima de 37,5ºC), dor de
garganta ou outros sintomas gripais (nariz
escorrendo, tosse, espirro, etc). Apresentando
qualquer um desses sintomas, a criança não
deve ir à escola
Caso o aluno tenha contato com pessoa com
sintomas ou resultado positivo para Covid-19,
a família é obrigada a informar a escola e
manter o isolamento domicilar.

4. COMO SERÁ O ACOLHIMENTO
DOS ALUNOS NA ESCOLA?
Ao chegar, o aluno terá a temperatura
aferida com o uso de um termômetro.
Se não apresentar febre ou outros
sintomas de gripe, o aluno será
encaminhado diretamente para a sua
sala de aula.
Caso apresente temperatura acima de
37,5 ºC, o aluno deverá retornar para
casa e permanecer em observação.
Se um aluno manifestar sintomas
durante sua permanência na escola,
os responsáveis serão imediatamente
chamados para buscá-lo, por isso é
imprescindível manter cadastro sempre
atualizado, com número de telefone
para contato.
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5. COMO SERÁ O AMBIENTE E
A CIRCULAÇÃO NA ESCOLA?
Todos que circulam na escola deverão
fazer uso das máscaras.
Portas e janelas serão mantidas abertas.
Haverá maior distanciamento das carteiras,
mesas e cadeiras, e também das filas.
Recipientes com álcool em gel estarão
disponíveis nas entradas, nas áreas de
circulação e na frente das salas de aula.
Os alunos ocuparão as mesmas mesas e
cadeiras.
Será evitado o uso do banheiro por mais de
dois alunos por vez.
Não é permitido beber água direto no
esguicho dos bebedouros, que só
devem ser utilizados para abastecimento
das garrafas e copos individuais.

HIGIENIZAÇÃO DOS

AMBIENTES SERÁ

REFORÇADA, ALÉM DE SER

REALIZADA COM MAIOR

FREQUÊNCIA.

1,5m

1,5m

