
Cartilha de Volta às Aulas



O objetivo desta cartilha é 
informar a vocês, pais e 
responsáveis, os novos hábitos e 
rotinas já implantados aqui no 
Discere!

Mas também contém informações importantes, 

para que vocês nos auxiliem aí da sua casa.



O que já 
estamos 
fazendo 
neste 
tempo...

Estamos em consultoria 
constante com a 

Impacto For School, 
empresa especializada 
em Saúde e Segurança 
Escolar, para que nos 

auxiliem ao retorno 
ainda mais seguro!



Entrada escolar!



Sinalização
na calçada para 

melhorar o 
espaçamento 

Verificação 
da 

temperatura

Higienização 
das mãos 

com álcool

Desinfecção 
dos calçados 

em tapete 
sanitizante.

A entrada poderá ser por novas portarias ou em horários diferentes para evitar fluxo 
elevado de pessoas no mesmo horário. Breve receberá comunicado.

Entrada na escola
Escola



Entrada na escola

Aluno com 
uniforme 

sempre limpo 

Uso de máscara 
e mais uma 

de reserva com um 
saquinho para 

guardar a utilizada

Mala e 
pertences 

desinfectados

Ficar em casa
a qualquer 
alteração

clínica

Pais / Responsáveis 



Nos tempos atuais de prevenção, alguns pontos podem ser impeditivos para 
que o aluno entre na escola, tais como:

� Ausência de máscara;  

� Temperatura corpórea >37,5Cº;

� Suspeita de Covid-19 ou com a confirmação de um 

familiar.

Saibam que os mesmos critérios são rigorosamente aplicados  
para todos da nossa equipe!



Sanitização escolar!



A sanitização escolar ocorre através da aplicação de produtos químicos e 
tem como finalidade eliminar todos os tipos de microrganismos que possam 
ser transmitidos.

Ocorre diariamente em todo o Colégio e até mais que uma vez ao dia em 
alguns espaços específicos. 

Sendo assim, sempre que o aluno entrar em uma sala de aula, o local está 
desinfectado. Caso o aluno seja do período vespertino, também será 
desinfectado após o uso da turma da manhã.

Espaços de convívio e refeitórios também são sanitizados!

A empresa responsável pelo procedimento é a PROMAX Higiene. 

Todos os dias a escola limpa e desinfectada para receber os alunos!



Sala de aula



Sala de aula

Distanciamento 
de 1,5 metros;

Uso de 
máscara;  

Não 
compartilhar

objetos;

Higienização 
das mãos 
com maior 
frequência. 

Sala de aula
Escola



Sala de aula

Limpa e 
desinfectada
Ambiente / 
Mobiliário

Salas 
mais 

arejadas

Professores 
com roupas 
exclusivas

para as aulas

Novos 
ambientes 
para aulas

Sala de aulaSala de aula
Escola



Lanche / Refeição



Enquanto o tempo de permanência dos alunos for de até 2h/dia, não haverá 
lanche na escola.

Sala de aulaLanche / Refeitório
Escola



Saída escolar



Preparação 
da equipe 
e alunos

Verificação 
da 

temperatura

Higienização 
das mãos 

com álcool

Desinfecção 
dos calçados 

em tapete 
sanitizante.

Saída da escola
Escola



aguardar,
na 

demarcação,
a chegada de 
seu filho(a).

A saída poderá ser por novas portarias ou em horários diferentes para evitar fluxo 
elevado de pessoas no mesmo horário. Breve receberá comunicado.

Saída da escola Pais / 
Responsáveis

Informar 
sua chegada 

ao responsável 
do portão e



Equipe / Capacitação



Sala de aula

Treinamentos
Web / 

Presencial

Consultoria
Impacto For 

School

Elaboração de
novos fluxos e 

processos

Novos 
recursos

Sala de aulaEquipe / Capacitação
Escola



Famílias, nós estamos fazendo a nossa 
parte!

Estamos prontos e preparados para 
recepcionar nossos alunos de volta, com 
segurança e muito amor!

#VoltaAsAulasSegura



A Impacto 
For School é 
especialista 
em saúde e 
segurança 
escolar!

www.impactoforschool.com.br



Em breve, 
um jeito 
novo de 
estarmos 
juntos, no 
Discere!


