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PROTOCOLO DE RETORNO: ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA 

 

Cerquilho -  Agosto de 2021 

 

O protocolo apresentado tem como finalidade informar algumas questões referente ao retorno que 
será de modo híbrido com 50% dos alunos frequentando nossa unidade. Sabemos da importância 
de seguir todas as medidas de segurança e assim prevenir o contágio da Covid. 

A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo Corona vírus, seus sintomas são: 

• Febres; 

• Cansaço;  

• Tosse seca; 

Alguns pacientes podem apresentar  

• Dores no corpo; 

• Congestão nasal; 

• Dor de cabeça; 

• Conjuntivite; 

• Dor de garganta; 

• Diarreia; 

• Perda de paladar ou olfato; 

• Erupção cutânea na pele; 

• Descoloração dos dedos das mãos ou dos pés;  

Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas pessoas são infectadas, 

mas apresentam apenas sintomas muito leves. 
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AQUI ESTÃO ALGUMAS INSTRUÇÕES A SEREM SEGUIDAS: 

 

ANTES DE SAIR DE CASA 

 

Antes de sair de casa faça aferição da sua temperatura, em seguida responda a pesquisa pelo link 

https://www.etecdecerquilho.com.br/cipa , assim teremos um melhor acompanhamento de saúde. 

Higienize todo material que será usado nas aulas daquele dia e traga somente o necessário. 

 Tudo certo! Pode vir tranquilamente. 

 

 

NO CAMINHO ATÉ A ESCOLA 

Se você utiliza transporte coletivo ou van para sua locomoção, use sempre máscara, respeite a 

distância entre os acentos e evite tocar em muitos lugares. 

 

 

 

https://www.etecdecerquilho.com.br/cipa
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ENTRADA DA ESCOLA 

Assim que você chegar no portão perceba que haverá marcações de distanciamento, siga essas 

marcações até chegar na porta de entrada. Nesse local higienize suas mãos no totem e seus pés nos 

tapetes sanitizantes, posteriormente será aferida sua temperatura pelos nossos funcionários. Caso 

sua temperatura esteja acima de 37,5° você não poderá entrar. 

 

        

 

SALA DE AULA 

Mantenha a distância de 1 metro para segurança, não faça mudança no layout das carteiras. Utilize 

sempre álcool em gel ao entrar na sala, ele estará disponibilizado em uma carteira perto da porta. 

Mantenha sempre as portas e janelas abertas para melhor ventilação de ar. Será permitida somente 

a saída de 1 aluno por vez para ir ao banheiro ou beber água. Não empreste seu material para 

ninguém (lápis, caneta, caderno, etc.) eles são de uso pessoal. 
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INTERVALO 

Siga todas as demarcações do pátio (fila da cantina, merenda e mesas de refeição), é permitido 

somente duas pessoas por mesa sentadas na diagonal. Higienize as mãos antes de pegar nos 

alimentos e tire a máscara somente para comer. Não compartilhe seus alimentos nem seus talheres 

e pratos. Respeite os horários de entrada e saída dos intervalos para não causar aglomeração com 

outras turmas. A nossa cantina está com um aplicativo que facilita o recebimento dos pedidos, com 

isso evita-se as filas e aglomerações no balcão. O link para pedido no site é 

https://cantinadatiajoyce.creapp.com.br/app/  ou baixe o aplicativo em Androide ou IOS:  

https://cantinadatiajoyce.creapp.com.br/api/android 

https://cantinadatiajoyce.creapp.com.br/api/apple 

                        

 

 

SAÍDA DA ESCOLA 

Higienize seus materiais que foram usados (você pode trazer um pequeno frasco de álcool gel de casa 

para esse fim se preferir), mantenha o distanciamento na saída e se for utilizar transporte coletivo 

repita os mesmos procedimentos da vinda à escola. 

 

 

 

 

 

 

https://cantinadatiajoyce.creapp.com.br/app/
https://cantinadatiajoyce.creapp.com.br/api/android
https://cantinadatiajoyce.creapp.com.br/api/apple
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

• Siga as demarcações e as orientações dos funcionários e professores;  

• Os sistemas de torneira de pressão para boca dos bebedouros foram retirados, no lugar 

foram adaptadas torneiras curvadas para copos e garrafas; 

• Aperte as lixeiras com os pés para abrir; 

• Utilize sempre álcool em gel ou lave as mãos com água e sabão;  

• Faça o aferimento da temperatura antes de sair de casa caso não se sinta bem;  

• Traga uma garrafa de água para uso pessoal;  

• Faça higienização dos materiais de uso pessoal e coletivo;  

• Não compartilhe seus pertences; 

• Evite tocar em portas e maçanetas; 

• Evite colocar a mão no rosto ou coçar os olhos; 

 

 

 IMPORTANTE: EM CASO DE SINTOMAS PROCURE A UBSF DA SUA CIDADE PARA FAZER 

O TESTE (NA CIDADE DE CERQUILHO É FEITO NA UBSF VILA SÃO JOSÉ – LOCALIZADA 

NA RUA BAHIA, 90 – FONE: 99656.8225 – HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS 7:00 ÀS 

16:00 HS). 

 

No caso de surgimento dos sintomas da Covid-19 informar a Unidade de Ensino 

imediatamente. 

Se for aluno entre em contato pelo WhatsApp da escola (15) 99628-3479 

 Professores favor notificar seu coordenador de curso e funcionários notificar seu 

superior. 

 

 


