
Saúde e segurança no 
ambiente escolar

Educação Infantil

- 2021 -

Conforme o Decreto nº 56.171, de 29 de outubro de 2021, 
a partir de 8 de novembro só poderão permanecer "em 

regime híbrido ou virtual os alunos que, por razões 
médicas comprovadas mediante a apresentação de 

atestado, não possam retornar integral ou parcialmente 
ao regime presencial".



Recomendações

Importantes para a Família

• Antes de sair de casa, procure medir a temperatura da
criança e certifique-se de que está abaixo de 37,8ºC.

• Não leve o aluno para a escola caso apresente febre,
sintomas gripais, tosse, dificuldade de respirar, dor de
garganta, desconforto intestinal/diarreia, alteração de
olfato e paladar ou outros sinais de indisposição.

• A família precisa informar a escola caso o aluno tenha
apresentado pelo menos um dos sintomas e sinais acima
relacionados. Trata-se de uma determinação legal.

• Caso o aluno tenha estado em contato com pessoa com
sintomas ou resultado positivo para Covid, a família deve
notificar a escola e manter isolamento domiciliar.

• A escola tem a obrigação legal de notificar os órgãos
competentes sobre os casos positivos de Covid que
ocorram com alunos, professores e funcionários.

• Se o aluno manifestar sintomas durante sua permanência
na escola, a família será imediatamente chamada a buscá-
lo. A criança aguardará, acompanhada por funcionário da
escola, em sala adequada e destinada para este fim,
seguindo o protocolo de distanciamento.



O que levar para a escola?

• 3 máscaras identificadas acondicionadas em embalagem
adequada

• Uma embalagem plástica para guardar máscaras usadas

• Lanche que não precise de refrigeração. Neste período a
geladeira não será compartilhada

• Garrafa de água

• 1 muda de roupa para deixar no armário da sala - deve
ser acondicionada numa embalagem plástica e
identificada com nome completo do estudante

• A mochila não ficará no colégio – prefira mochilas ou
sacolas higienizáveis, pequenas e de fácil transporte

• Pedimos que a criança não porte brinquedos, eletrônicos
ou outros objetos, de modo especial se forem de difícil
higienização.



Entrada e 
Circulação na 
Escola

• Ao chegar à Escola, a temperatura do estudante será
medida.

• Recomendamos que a entrada na escola aconteça,
preferencialmente, pela portaria da Rua Alberto Silva ou
pelo Acesso Charrua.

• No Acesso Charrua só estudantes poderão desembarcar
e a temperatura será medida antes da entrada do
veículo.

• O uso de máscara é obrigatório a quem estiver nas
dependências do Colégio.

• Se admitidos no ambiente escolar, todos devem
respeitar a sinalização, colocada nos pátios, corredores
e escadas para que haja o fluxo seguro de pessoas, com
o distanciamento adequado.

Horários de entrada e saída da Educação Infantil:

Manhã Tarde

entrada saída entrada saída

7h30 11h45 13h15 17h30



• Nas salas e espaços da escola, os calçados devem
ser limpos no tapete sanitizante localizado na
entrada.

• As salas possuem dispenser de álcool em gel ou
líquido. As mãos devem ser higienizadas ao entrar e
periodicamente, durante o período de
permanência no ambiente.

• Cada ambiente possui cartaz com seu protocolo
específico de distanciamento e uso seguro.

• As superfícies e ambientes serão sempre
higienizados antes e após o uso.

• Todos os ambientes serão mantidos arejados, com
janelas abertas, sem uso de condicionador de ar.

• Nas salas da Educação Infantil, o mobiliário está
disposto de forma a permitir a interação dos
alunos, professora e auxiliar mantendo o
distanciamento recomendado.

Sala de Aula
e demais ambientes
de circulação dos alunos



• A escola fará uma consulta com as famílias para saber
quantos alunos retornam.

• O aluno não poderá retornar ao modo presencial sem
que a família tenha notificado a escola na semana
anterior ao retorno.

• Dependendo do número de alunos de uma mesma
turma que retornam, será necessário dividi-los em
dois grupos que frequentarão as aulas presenciais em
semanas alternadas.

• Quando não estiver no modo presencial, o aluno terá
aulas pela plataforma digital.

• O atendimento na CAD – Central de Atendimento
Doroteia só será possível mediante agendamento:
• Segunda a sexta, das 7h30 às 17h45min - sábados das 8h

as 11h30min

• Fones: (51) 3340.7908, 98035-9546, 99901-8148

• atendimento@santadoroteia-rs.com.br

• A cantina não funcionará, reduzindo o risco de
aglomeração, bem como a circulação de funcionários e
fornecedores pela escola.

IMPORTANTE!



Havendo qualquer dúvida,
fale conosco! 

CAD:

atendimento@santadoroteia-rs.com.br

Coordenadora de Curso Karen Kunzler:

karen@santadoroteia-rs.com.br

Supervisora Escolar Priscila Brasil:

priscila.brasil@santadoroteia-rs.com.br

Orientadora Educacional Ana Paula Machado:

anapaula.machado@santadoroteia-rs.com.br


