CARTILHA DE CUIDADOS
PARA O RETORNO ÀS
AULAS PRESENCIAIS
Caros estudantes, prezadas famílias,
Preparamos os espaços da Fundação Torino para
acolher nossos alunos e alunas, com todo o carinho
e a segurança necessária, no momento do retorno às
atividades presenciais.
Para que todos compreendam as mudanças que
farão parte do nosso cotidiano escolar, preparamos
esta cartilha, explicando os protocolos que serão
adotados na nossa escola. Contamos com a
colaboração de vocês para termos um ambiente
seguro e saudável. Afinal, a vida vem sempre em
primeiro lugar, não é verdade?
Abraços virtuais!
Equipe pedagógica da Scuola Media e Superiore

ORIENTAÇÕES BÁSICAS

ORIENTAÇÕES BÁSICAS

ANTES DE SAIR DE CASA

TRAJETO CASA-ESCOLA

Antes de se dirigir à escola,
preencham, diariamente, um
formulário de saúde, disponível no
aplicativo ClipEscola. Caso
apresentem qualquer sintoma
gripal, permaneçam em casa. O
formulário da Scuola Media deverá
ser preenchido pelos pais.

Durante o período de pandemia, vamos evitar
as caronas solidárias. Caso seja possível,
usem o carro da família e evitem o transporte
público ou escolar. Não se esqueçam de
manter as janelas abertas, garantindo a
circulação do ar no interior do veículo.

Antes de sair, confiram se estão usando a
máscara, se estão levando o material
necessário paras as aulas do dia e se o
lanche e a garrafinha de água, devidamente
identificada, já estão na mochila.

O QUE LEVAR NA MOCHILA

Checklist*
3 máscaras para uso individual,
acondicionadas em sacos plásticos;
lanche individual de fácil manipulação;

Para facilitar essa
conferência, a Fundação
Torino disponibilizou no
site da escola um
checklist completo.

garrafinha de água individual;
material escolar individual higienizado
e etiquetado;
muda de roupa extra para alunos
da Scuola Materna.

Consulte as autoridades de saúde regionais para
obter orientações sobre distanciamento social.

Ao usar o transporte escolar,
certifiquem-se de que as normas de
distanciamento estão sendo
respeitadas (1,5 de distância entre os
ocupantes do veículo). Motoristas e
passageiros devem usar a máscara
durante todo o trajeto.
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CHEGANDO À ESCOLA

D S T Q Q S S

Os alunos voltarão a frequentar a
escola em regime de alternância, ou
seja, metade dos alunos vai às
segundas, quartas e sextas e a outra
metade vai às terças e quintas. Na
semana seguinte, essa escala será
invertida. Para facilitar a identificação
da escala, os alunos serão divididos em
dois grupos, identificados por cores.
Todas as famílias receberão
mensalmente o calendário das aulas, já
com os dias coloridos, de acordo com
a escala de frequência dos grupos.
Para a segurança de todos, não será
possível assistir às aulas presenciais
fora do dia estabelecido para os
respectivos grupos.

Para evitar aglomerações, os
horários serão divididos por série e
deverão ser rigorosamente
cumpridos. Alunos que tiverem
irmãos em horários diferentes de
entrada poderão chegar antes do
início da aula.
Os horários de entrada por série
serão informados posteriormente
por meio de comunicados.

SINALIZAÇÃO
Atenção aos pés pintados no chão da
rampa! Para garantir o distanciamento
social recomendado, o chão estará
sinalizado com pegadas coloridas.

aguarde sua vez

entrada / subir

saída / descer

DENTRO DA ESCOLA,
proteja-se e
proteja os outros!

1.5 M

1.5 M

Mantenha o distanciamento social.

PORTARIA
A entrada e a saída dos alunos da Scuola
Media e Superiore continuam sendo pela
Avenida de Ligação.

Ao colocar a sua máscara,
encaixe o elástico atrás das
orelhas e evite tocar as
mãos no rosto.

A máscara deve
cobrir o nariz
e a boca.

Lave as mãos, ou
higienize-as com
álcool em gel, antes
e depois de colocar
sua máscara.

Sempre retire
sua máscara
pelo elástico.

Materiais informativos, sinalizações e
demarcações de espaços serão
distribuídos em locais específicos e
estratégicos da escola. Respeitem a
sinalização e garantam um ambiente
seguro para todos.
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CHEGANDO À ESCOLA

TREINAMENTO
Os alunos receberão treinamentos específicos sobre os protocolos de
segurança para o retorno às atividades presenciais.

CONTROLE DE TEMPERATURA
No momento da entrada, todos os
alunos, professores e funcionários da
escola passarão pelo controle de
temperatura. Se alguém apresentar
temperatura superior ao parâmetro
local (37,4º C), uma aferição adicional,
com termômetro digital manual, será
realizada por uma pessoa designada,
utilizando EPI apropriado. Se a
medição for confirmada, o(a) aluno(a)
não poderá ter acesso às instalações
da Fundação Torino. Os pais serão
chamados e receberão orientações,
conforme as diretrizes locais, para as
investigações necessárias.

36,5º
USO DE MÁSCARAS
Sempre, em todos os lugares e durante
todo o tempo de permanência na
escola! Não se esqueçam de levar uma
embalagem com máscaras extras (umas
três, além daquela que vocês estarão
usando) e um saquinho para guardá-las
após as trocas.

37,4º

Quem optar por máscaras descartáveis
deverá ter atenção na hora de
descartá-las. Elas deverão ser depositadas
em lixeiras especiais, que estarão
disponíveis na da escola.
ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS INTERNAS
Para a segurança de toda a nossa comunidade,
somente alunos, professores e funcionários
poderão ter acesso ao ambiente escolar. Se a
coordenação precisar de uma reunião com os
pais, ela será realizada virtualmente, por meio do
aplicativo Zoom.

Antes e depois de colocar a
máscara, lembrem-se de lavar as
mãos ou higienizá-las com álcool
em gel.
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TEMPO DE PERMANÊNCIA
NA ESCOLA
UNIFORMES E
MATERIAIS
O uso do uniforme
continuará sendo
obrigatório.
Recomenda-se a troca
e lavagem diária das
peças usadas.

SALAS DE AULA
Cada aluno(a) terá uma carteira
identificada com seu nome.
Ninguém poderá movimentar as
carteiras para sentar-se perto do
colega ou para realizar
atividades em dupla/grupo.

Evitem a utilização de
acessórios como relógios,
colares, laços e outros adornos.

A limpeza das salas e de todo o mobiliário
será intensificada e realizada com
produtos específicos para desinfecção de
ambientes.

Levem apenas os materiais que
serão utilizados para as aulas do dia.

As janelas da sala ficarão o tempo
todo abertas para favorecer a
circulação do ar.
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TEMPO DE PERMANÊNCIA
NA ESCOLA
BANHEIROS
As regras de uso do banheiro irão mudar, afinal esse é um espaço em que
devemos redobrar nossa atenção, devido ao maior risco de contágio que
ele apresenta.

LOTAÇÃO MÁXIMA:

3 PESSOAS

Ao usar o vaso sanitário,
lembrem-se de abaixar a tampa
antes de dar descarga, pois, em
caso de contaminação, gotículas
podem se espalhar pelo
ambiente.

Será importante manter o
distanciamento social no ambiente
e respeitar a capacidade de
ocupação do espaço, que estará
sinalizada na entrada.

Antes de sair, lavem as mãos!
As máscaras devem ser usadas o
tempo todo e, por isso, não será
possível lavar o rosto ou escovar
os dentes na escola. Sempre que
alguém retira a máscara, todos
passam a correr mais riscos.

VESTIÁRIOS
Respeitem o número estabelecido de ocupação segura, com base no
distanciamento social. Certifiquem-se de que todos os seus objetos
estejam isolados para evitar a contaminação cruzada, lembrando-se de
acondicioná-los nos locais designados. Deixem o vestiário imediatamente
após o uso, sem prolongar seu tempo de permanência no local.
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TEMPO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA
ELEVADOR
Se necessário usá-lo, evitem entrar com outras
pessoas e lavem ou desinfetem as mãos após
tocar os botões.

ÁGUA E LANCHE
Cada um deverá ter uma garrafa de água,
identificada com seu nome.
Os bebedouros foram preparados apenas para
abastecer copos e garrafas. Higienizem as mãos,
antes e depois de usá-los.

USO DE ÁLCOOL EM GEL
Os recipientes com álcool em
gel estarão disponíveis em
todos os ambientes da escola.
Eles serão frequentemente
verificados e recarregados.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
ESCOLA DE ESPORTES –ESPAÇO MAKER –
VIOLINO - TEATRO
Por enquanto, até que a escola possa avaliar o
funcionamento do modelo híbrido, não haverá
oferta de atividades extracurriculares em
modo presencial.

O ideal será levar de casa sua própria merenda,
mas haverá a possibilidade de aquisição do kit
lanche, que será oferecido e entregue pela
Sodexo. Cantinas e restaurante estarão fechados.
O lanche será consumido, preferencialmente, em
espaços abertos com boa circulação de ar, em
horários escalonados por séries.
Não será permitido compartilhar alimentos ou
utensílios pessoais.

BIBLIOTECA
Durante essa fase de reabertura da escola,
a biblioteca uncionará de forma diferente.
Os alunos terão acesso ao acervo, mediante
solicitação prévia, mas não poderáo utilizar
o espaço físico.
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TEMPO DE PERMANÊNCIA
NA ESCOLA
AULAS DE MÚSICA (SCUOLA MEDIA)
Por enquanto, a disciplina será ministrada em sala de aula e o uso de
instrumentos está suspenso.

Para finalizar, não se esqueçam de que todos os professores, funcionários e
colaboradores da Fundação Torino estão ali para ajudá-los no que for
preciso. Se, por acaso, vocês se sentirem indispostos, com nariz escorrendo
ou dor de garganta, avisem o professor ou a sua coordenação. Temos uma
enfermeira sempre pronta a lhes oferecer os primeiros cuidados.
Sempre que precisarem, peçam ajuda!

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
As aulas de Educação Física permanecem,
mas evitaremos atividades que requeiram
contato físico ou compartilhamento de
materiais. Pedimos máxima atenção e
colaboração dos alunos para manter o
distanciamento social, também durante o
deslocamento entre a sala de aula e a quadra.
FIQUEM SEMPRE ATENTOS ÀS PRÁTICAS DE HIGIENE!
• Ao cumprimentar as pessoas, não manter nenhum tipo
de contato físico.
• Manter distanciamento social ao interagir com colegas, professores
ou funcionários.
• Manter boca e nariz cobertos pela máscara.
• Ao espirrar ou tossir, cobrir a boca com a parte interna do braço
ou com o ombro.
• Não tocar no rosto, especialmente boca, nariz ou olhos.
• Não colocar objetos pessoais em superfícies de uso compartilhado.
• Lavar as mãos com água e sabão regularmente.
• Usar o álcool em gel quando não for possível lavar as mãos.

Quem cuida de si cuida de todos!
Se cada um fizer a sua parte, nossa escola continuará aberta e teremos um
ambiente seguro para toda a nossa comunidade!

