
 
COLÉGIO LA SALLE LUCAS DO RIO VERDE 

Medidas adotadas de prevenção ao COVID-19 

- Capacitação da equipe gestora, técnico-administrativos, 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 , com um 
profissional habilitado na área da saúde; 

- Demarcação e manutenção do distanciamento de 1,5m preconizado entre as mesas e cadeiras dos 
alunos; 

- Instalação de 16 lavatórios sendo 08 (oito) na entrada principal e 08 (oito) em diferentes espaços do 

colégio, equipados com água, sabão líquido e papel toalha descartável, para o processo de 
higienização obrigatório por todos; 

- 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%; 

- 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, par de luvas descartáveis, canetas para quadro branco, Chromebook e fone headset que 
serão retirados antes da aula e devolvidos no final; 

- Orientação diária sobre os procedimentos de higienização; 

- Aferir, obrigatoriamente, a temperatura corporal do aluno com termômetro infravermelho a fim de 
evitar contato;  

- O contato com os olhos, nariz e boca devem ser evitados, caso aconteça devem ser lavados 
imediatamente; 

- Não serão aceitos alunos com possíveis sintomas (gripe, tosse, febre, coriza nasal, dor de garganta, 
dificuldade para respirar, etc.); 

- 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 e aglomerações; 

- 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; 

- Cantina  permanecerá fechada atendendo as normas do Decreto Municipal. 

- Organização do cronograma de atendimento aos alunos, no início e término das aulas, a fim de evitar 
aglomerações em frente à instituição;  

- Orientação aos pais e alunos que tragam somente o material necessário para as atividades do dia; 

- Instalação de barreira acrílica no setor administrativo e recepção, com demarcação de 1 m de 
distância até o balcão; 

- Lavagem diária da calçada de  acesso a recepção e as 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; 

- Sanitização de todos os ambientes do Colégio pelo menos uma vez por semana; 

- Aplicação de Testes Rápidos COVID-19 IgG/IgM nos colaboradores do colégio; 

- Compromisso com a fiscalização e auxílio no cumprimento dos protocolos internos de biossegurança. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NAS AULAS 



 

Pré I e Pré II - Educação Infantil 

 
Eu,______________________________________________________________, portador do 

RG nº____________________, e do CPF nº ________________________, responsável pelo(a) 
aluno(a)______________________________________________, Turma _______.  

AUTORIZO  o(a) aluno(a) a participar das aulas presenciais, estando devidamente informado(a) 
sobre as MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, em anexo ao Termo, e ciente 
das necessidade do cumprimento do Protocolo conforme Decreto Municipal N°4.977 de 20 de agosto 
de 2020. Estando ciente que a participação presencial do(a) aluno(a) está condicionada ao uso 
obrigatório da máscara e cumprimento às normas de biossegurança. 

Comprometo-me ainda: 

● Não permitir que o(a) aluno(a) frequente as aulas presenciais caso apresente possíveis 
sintomas, tenha contado ou resida com pessoas suspeitas/testadas positivo para o 
vírus; 

● Comunicar ao Colégio caso o aluno(a) presencial testar positivo para o vírus; 
● Respeitar o horário de início e término das aulas, com tolerância de 15 minutos, a fim 

de evitar aglomerações no estacionamento e hall de entrada do Colégio; 
● Comunicar o Colégio caso o(a) aluno(a)  retorne para a modalidade homeschooling. 

 

 
 
 

Lucas do Rio Verde - MT, _____/____/2020. 

 
 
 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo(a) aluno(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (Pré I e Pré II) 

 
 
● As salas estarão organizadas com o espaçamento de 1,5m entre as carteiras, sendo limitado 

o número de alunos por turma; 
● Somente será permitida a participação presencial mediante entrega antecipada do Termo de 

Ciência e Autorização para participação nas aulas. 
● As famílias poderão optar pelo atendimento presencial ou remoto através do acompanhamento 

e desenvolvimento das atividades propostas no classroom; 
● Somente será permitido o retorno do aluno presencial para a modalidade homeschooling após 

comunicado a Coordenação Pedagógica; 
● Só será permitida a entrada de alunos com máscara e após passar pela higienização de mãos 

e punho; 
● Somente será permitida a entrada de alunos usando calçado fechado; 
● Será verificado a temperatura corporal de todos os alunos, com termômetro infravermelho não 

sendo permitido acesso de alunos com temperatura acima de 37,5°; 
● Será borrifado álcool 70% nas mãos de cada aluno na entrada da escola, sendo repetido 

sempre que necessário; 
● 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 residem com idosos ou 

familiares considerados do grupo de risco, orientamos a não frequentarem as aulas; 
● Serão mantidas todas as janelas e portas das salas de aula abertas; 
● Não haverá aulas práticas de Educação Física para evitar o contato físico; 
● Está suspenso o uso do laboratório de multimeios, biblioteca e brinquedoteca; 
● O uso dos banheiros será controlado para evitar aglomerações; 
● Não haverá intervalo e/ou recreios em áreas coletivas para evitar aglomerações, o lanche será 

individual (responsabilidade da família) e feito na sala de aula; 
● Orientamos que tragam apenas os materiais necessários para aula e que seu uso seja 

individual, sem empréstimos; 
● Solicitamos que o aluno traga sua garrafa de água; 
● Solicitamos que o aluno traga diariamente um saco plástico para guardar a máscara de 

maneira correta durante o horário de lanche; 
● Será obrigatório que o aluno traga máscara reserva; 
● Pedimos que as alunas venham de cabelos presos e com mínimo de adornos; 
● A liberação dos alunos será de forma gradativa e por turma, conforme horário estabelecido 

para evitar aglomerações; 
 

 

 

Contamos com a colaboração de todos! 

 
 

 


