
Olá! Você já percebeu que nossa vida está diferente nesses 

últimos dias? Sabe por quê? Por causa do CORONAVÍRUS! 

Precisamos nos unir para vencer este vilão!  Este manual é 

para ajudar você e sua família a se protegerem, 

principalmente, no retorno às aulas. Não se esqueça de 

conversar com sua família sobre as dicas desse Manual! 

Juntos, venceremos esta batalha!

Atenção! A prevenção começa antes de sair de casa!

DE VOLTA À ESCOLA

Todos os dias, quando chegar à Escola, um adulto 

verificará sua temperatura com um termômetro digital. 

Caso você esteja com febre, precisará voltar para casa com 

o adulto que o trouxe, para que receba os cuidados 

necessários. 

PROTOCOLO
DE RETORNO

AS AULAS 

BEM PROTEGIDOS

 

O uso da máscara o ajudará a se proteger do Coronavírus. 

Leve sempre 03 máscaras de reserva para a Escola. 

Lembre-se de sempre higienizar as mãos antes e depois de 

trocar de máscara.

Anéis, pulseiras, relógios, brincos, bonés, tiaras e correntes 

podem o vírus aí se esconder. Por isso, não use esses 

acessórios na Escola.

Suas unhas precisam estar sempre bem cortadas, use 

preferencialmente os cabelos presos.

MANTENHA A DISTÂNCIA

Em todos os espaços da escola, um adulto lhe dará 

orientações para que você sempre permaneça a uma 

distância segura de outra pessoa, tanto na sala de aula 

como em outros espaços da Escola.

HORA MARCADA

Você terá um horário marcado para entrar e sair da Escola. 

Se sentiu alguma dor ou incômodo em casa, converse 

com a sua família e não venha para a escola. #fiqueemcasa 

HIGIENIZAÇÃO DOS CALÇADOS

Antes de entrar na escola e na sala de aula, seus sapatos 

serão higienizados, para evitar a contaminação dos 

ambientes.

MATERIAIS ESCOLARES

Cuide bem do que é seu! Para a sua segurança, não 

empreste ou troque os seus materiais escolares com os 

colegas. 

HIGIENE DOS MATERIAIS 

Sua mochila, classificadores, lápis, lapiseira, borracha e 

agenda deverão ser higienizados por seus pais, antes de 

você vir para a escola e quando você voltar para casa.

O AR DEVE CIRCULAR

A ventilação natural ajuda a evitar a contaminação por 

Coronavírus, por isso, as janelas e portas das salas de aulas 

sempre ficarão abertas.

UMA MÃO LAVA A OUTRA

Lave sempre as mãos e pulsos com água e sabão antes e 

depois do lanche, e antes e depois das brincadeiras. 

Mantenha suas mãos sempre limpas utilizando também o 

álcool em gel, que você poderá encontrar em todos os 

ambientes do Sesc.  

ESTÁ COM SEDE? CHAME A PRÓ! 

Leve sua garrafa para a escola e peça para a professora 

encher de água, sempre que precisar. 

NÃO CONVIDE O CORONAVÍRUS PARA 
BRINCAR NA ESCOLA

Por enquanto, algumas ações deixarão de acontecer:

- Brincar no parque;

- Jogos e brincadeiras na quadra;

- Banho de piscina;

- Recreação.

CRIANÇA ESPERTA SABE BEM O QUE É 
PROTEÇÃO!

- Use máscaras - é uma obrigação e um ato de amor.

- Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com lenço 

descartável; descarte o lenço no lixo e lave bem as mãos; 

- Nunca compartilhe copos e outros tipos de vasilhas na 

sala ou na hora do lanche;

- Evite tocar nos olhos, nariz e boca antes de lavar as mãos; 

- Evite tocar nas paredes e objetos de colegas, eles podem 

conter contaminação;

- Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com lenço 

descartável; descarte o lenço no lixo e lave bem as mãos; 

- Use tênis ou calçado fechado para sua proteção;

Agora que vocês já sabem como se proteger, contamos 

com sua ajuda! A divulgação destas informações será de 

grande importância para saúde de todos e preservação da 

vida. Contamos com vocês para serem mensageiros  e 

compartilharem essas dicas com seus colegas.

Lembrem-se: o uso máscara, o distanciamento social e os 

hábitos de higiene são os nossos principais aliados!

Praticando todas as orientações conseguiremos evitar a 

contaminação!
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empreste ou troque os seus materiais escolares com os 

colegas. 

HIGIENE DOS MATERIAIS 

Sua mochila, classificadores, lápis, lapiseira, borracha e 

agenda deverão ser higienizados por seus pais, antes de 

você vir para a escola e quando você voltar para casa.

O AR DEVE CIRCULAR

A ventilação natural ajuda a evitar a contaminação por 

Coronavírus, por isso, as janelas e portas das salas de aulas 

sempre ficarão abertas.

UMA MÃO LAVA A OUTRA

Lave sempre as mãos e pulsos com água e sabão antes e 

depois do lanche, e antes e depois das brincadeiras. 

Mantenha suas mãos sempre limpas utilizando também o 

álcool em gel, que você poderá encontrar em todos os 

ambientes do Sesc.  

ESTÁ COM SEDE? CHAME A PRÓ! 

Leve sua garrafa para a escola e peça para a professora 

encher de água, sempre que precisar. 

NÃO CONVIDE O CORONAVÍRUS PARA 
BRINCAR NA ESCOLA

Por enquanto, algumas ações deixarão de acontecer:

- Brincar no parque;

- Jogos e brincadeiras na quadra;

- Banho de piscina;

- Recreação.

CRIANÇA ESPERTA SABE BEM O QUE É 
PROTEÇÃO!

- Use máscaras - é uma obrigação e um ato de amor.

- Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com lenço 

descartável; descarte o lenço no lixo e lave bem as mãos; 

- Nunca compartilhe copos e outros tipos de vasilhas na 

sala ou na hora do lanche;

- Evite tocar nos olhos, nariz e boca antes de lavar as mãos; 

- Evite tocar nas paredes e objetos de colegas, eles podem 

conter contaminação;

- Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com lenço 

descartável; descarte o lenço no lixo e lave bem as mãos; 

- Use tênis ou calçado fechado para sua proteção;

Agora que vocês já sabem como se proteger, contamos 

com sua ajuda! A divulgação destas informações será de 

grande importância para saúde de todos e preservação da 

vida. Contamos com vocês para serem mensageiros  e 

compartilharem essas dicas com seus colegas.

Lembrem-se: o uso máscara, o distanciamento social e os 

hábitos de higiene são os nossos principais aliados!

Praticando todas as orientações conseguiremos evitar a 

contaminação!
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