Medidas adotadas de prevenção ao COVID-19
- Capacitação, com um profissional habilitado na área da saúde, de toda a equipe gestora, técnicoadministrativa, docentes, zeladores e vigias, quanto às novas rotinas e EPIs, higienização correta dos
mobiliários e instalações físicas utilizando água sanitária (0,1% a 0,5%) ou álcool (70%) conforme as Medidas
adotadas de Proteção ao COVID-19;
- Demarcação do espaço para entrada respeitando o distanciamento 1,5 m preconizado;
- As carteiras, mesas e cadeiras dos alunos deverão manter o distanciamento mínimo de 1,5m.
- Orientação para que lavem com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão ou
higienizar com álcool gel 70%;
- Disponibilizar para cada funcionário da instituição máscaras e álcool 70%;
- Será disponibilizado em cada sala de aula um frasco de álcool gel 70% que deverá ser utilizado
obrigatoriamente antes de entrar em sala;
- Os professores receberão um Kit EPI Enfrentamento COVID-19, higienizado de acordo com as normas de
biossegurança contendo: máscara de acetato, álcool líquido, álcool gel, pano multiuso descartável que serão
retirados antes da aula e devolvidos no final;
- Orientação diária sobre cobrir o nariz e boca com o braço e não com as mãos, sempre que tossir ou
espirrar;
- Aferir, obrigatoriamente, a temperatura corporal do aluno com termômetro infravermelho a fim de evitar
contato;
- Alunos com temperatura corporal acima de 37º haverá o preenchimento do Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (Anexo II) com orientações para procurar assistência médica, sendo que só poderá retornar a
escola com liberação do profissional da saúde;
- O contato com os olhos, nariz e boca devem ser evitados, caso aconteça devem ser lavados
imediatamente;
- Não serão aceitos alunos com sintomas gripais, tosse, febre, coriza nasal, dor de garganta, dificuldade para
respirar;
- Cada aluno (ou o responsável), terá o compromisso pela máscara, podendo ser descartável ou de tecido,
não sendo permitida a entrada sem a mesma;
- Não é permitido o contato físico, será trabalhado para adotar o comportamento amigável preservando as
normas;
- Portas e janelas serão mantidas abertas para circulação do ar;

- Objetos e materiais escolares não devem ser compartilhados;
- Brinquedos coletivos não serão permitidos;
- A instituição fica responsável por fazer a suspensão de fornecedores, vendedores e afins, optando pelo
home office;
- Compromisso em organizar um cronograma de atendimento aos nossos alunos na chegada e no término
das aulas a fim de evitar aglomerações em frente à instituição;
- Orientar aos pais e alunos que levem somente o material necessário para as atividades do dia;
- Todos os espaços do setor administrativo e recepção serão demarcados com distanciamento de 1m para
atendimentos.
- Lavar a calçada de acesso à recepção e às escadas externas com os produtos indicados;
- Realização de limpeza minuciosa do ambiente, equipamentos, componentes, peças e utensílios, a cada
troca de turma, turno e/ou alunos;
-A biblioteca, sala dos professores, copa, cantina ficarão fechados.

ORIENTAÇÕES GERAIS
● As salas estarão organizadas com o espaçamento de 1,5m entre as carteiras e com atendimento presencial
de até 50% de alunos por turma
● Concomitantemente às aulas presenciais acontecerão as aulas remotas para os alunos que optarem pela
manutenção do isolamento social e/ou estarem inseridos no grupo de risco;
● Não haverá aulas práticas de Educação Física para evitar o contato físico;
● Só será permitida a entrada de alunos com máscara e após passar álcool em gel;
● Será verificada a temperatura corporal de todos os alunos, com termômetro infravermelho;
● Será borrifado álcool 70% nas mãos de cada aluno na entrada da escola e em todos os retornos para sala
de aula;
● Os alunos deverão entrar na instituição e se dirigir diretamente para sala de aula;
● Cada aluno deverá permanecer sentado na sua carteira evitando a circulação;
● Alunos que tiverem problemas respiratórios, de imunidade e/ou residirem com idosos ou familiares
considerados do grupo de risco serão orientados a não frequentarem as aulas;
● Serão mantidas todas as janelas e portas das salas de aula abertas;
● O laboratório de multimeios e biblioteca, neste período, serão suspensos;

● O uso dos banheiros será controlado para evitar aglomerações;
● Orientamos que tragam apenas os materiais necessários para aula e que seu uso seja individual, sem
empréstimos;
● Solicitamos que cada aluno traga sua garrafa de água cheia;
● Pedimos que as alunas venham de cabelos presos e com o mínimo de adornos;
● Intervalo e/ou recreios em áreas coletivas serão feitos por escalonamento.
● A liberação dos alunos será feita por chamada em três portões diferentes, respeitando a devida escala;

RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA
● Atender as normas e orientações da instituição sobre os cuidados de higienização;
● Respeitar os horários de entrada e saída de seu filho (a) indicado pela escola para cada turma.
● Providenciar máscaras diárias para o aluno (no mínimo três máscaras devem ser enviadas com o aluno ao
ir para a escola);
● Cada aluno terá sua garrafinha de água e a família deverá orientá-lo a não compartilhar com colegas;
● Orientar seu filho (a) sobre o não compartilhamento de materiais escolares e outros objetos de uso
pessoal;
● Colaborar com a não aglomeração de pessoas nos portões da escola;
● A escola deverá ser informada pelo responsável do aluno qualquer manifestação de sintomas de Covid-19,
com alterações no quadro respiratório, apresentando um ou mais dos sinais, ou sintomas de febre, tosse e
falta de ar;
● Evitar o acesso à escola. O atendimento de pais e responsáveis será, prioritariamente, de forma on-line ou
via telefone. Caso o atendimento presencial seja necessário, deverá ser previamente agendado.
● Não adentrar nas dependências da escola ao deixar seu filho no portão de entrada;
● Entregar, devidamente assinado na secretaria da escola, o termo de compromisso e responsabilidade, com
o protocolo de segurança solicitado pela nossa instituição, quando autorizar a frequência do aluno às aulas
presenciais.

CONTAMOS COM A COLABORAÇÃO DE TODOS!

EQUIPE INTENTUS.

