
Volta às aulas

SCUOLA ELEMENTARE

CARTILHA DE CUIDADOS

Queridos alunos e alunas, 
prezadas famílias, 

Queridos alunos e alunas, prezadas famílias, 

Os espaços da Fundação Torino estão preparados para receber 
nossas crianças, com todo o carinho e a segurança necessária.

Esta cartilha foi atualizada com os protocolos e cuidados que 
ainda farão parte de nosso cotidiano escolar.

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 a todos!

Equipe pedagógica da
Scuola Elementare



ORIENTAÇÕES BÁSICAS

ANTES DE SAIR DE CASA

Antes de se dirigir à escola, é 
importante que os pais preencham 
diariamente um formulário sobre a 
saúde do(a) aluno(a), disponível no 
aplicativo ClipEscola. Se a criança 
apresentar qualquer sintoma gripal, 
ela deverá permanecer em casa.

Durante o período de 
pandemia, não se esqueçam 
de manter as janelas abertas, 
garantindo a circulação do ar 
no interior do veículo. 

Se o transporte usado é 
o Escolar, atenção 
redobrada aos cuidados!

ORIENTAÇÕES BÁSICAS

TRAJETO CASA-ESCOLA



ORIENTAÇÕES BÁSICAS

CHEGAnDo À ESCOLA

No início das aulas, reforçaremos a equipe de 
apoio ao drive-thru.

Nos horários de saída, após a chegada do 
responsável, o disciplinário chamará o aluno via
rádio. Será o mesmo sistema que já utilizávamos.

Para evitar aglomerações, os horários deverão ser 
rigorosamente cumpridos. Alunos que tiverem 
irmãos em horários diferentes de entrada poderão 
chegar antes do início da aula. 

Pedimos aos pais que evitem conversas na porta 
da escola.

PORTARIA 
Entrada e saída de alunos:

• 1ª e 2ª Elementare - entrada e saída pela portaria da Rua Jornalista 
Djalma Andrade (Foyer). 

• 3ª, 4ª e 5ª Elementare: entrada e saída pela portaria da Avenida de 
Ligação, exceto às quartas-feiras, dia em que a saída será pela portaria 
da Rua Jornalista Djalma Andrade.



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.

USO DE MÁSCARAS
Conforme decreto nº 12.232 da Prefeitura 
de Nova Lima, a obrigatoriedade do uso de 
máscaras em locais fechados será suspensa 
a partir de 01/05/2022.

Sendo assim, a utilização de máscaras dentro 
da Escola torna-se facultativa, ficando a critério 
de cada família orientar o(a) filho(a) a manter 
ou suspender o uso da proteção.

Antes e depois de colocar a máscara, nunca 
podemos nos esquecer de lavar as mãos ou 
higienizá-las com álcool em gel. Mas não se 
preocupem, os professores sempre estarão por 
perto e irão ajudá-los no que for preciso.

ORIENTAÇÕES BÁSICAS

TEMPO DE PERMANÊNCIA 
NA ESCOLA



Levem apenas os materiais que serão utilizados 
para aquele dia de aula. Ninguém poderá levar 
brinquedos ou jogos pessoais, combinado?

UNIFORMES
O uso do uniforme continuará 
sendo obrigatório. Ao voltar 
para casa, nada de
brincar ou assistir à TV antes de 
retirá-lo e colocá-lo no cesto de 
roupa suja.

ORIENTAÇÕES BÁSICAS

TEMPO DE PERMANÊNCIA 
NA ESCOLA

SALAS DE AULA
As janelas da sala ficarão o tempo todo abertas 
para circular um ar sempre fresquinho. Os mais 
friorentos deverão levar um casaco na mochila.

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



BANHEIROS
Os banheiros continuarão com a capacidade de ocupação 
limitada, conforme sinalizado na entrada. 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. Antes de sair, não deixem de lavar as mãos. Após o 
lanche ou o almoço, vocês poderão escovar os dentes.

ORIENTAÇÕES BÁSICAS

TEMPO DE PERMANÊNCIA 
NA ESCOLA

ÁGUA E LANCHE
Cada um deverá ter sua 
própria garrafinha de água, 
identificada com seu nome. 
Os bebedouros foram 
preparados apenas para 
abastecer copos e garrafas. 
Todos serão orientados a 
higienizar as mãos, antes e 
depois do uso dos bebedouros.

Não será permitido 
compartilhar alimentos 
ou utensílios pessoais.
As cantinas já estão 
funcionando normalmente. 



TEMPO PIENO
ESCOLA DE ESPORTES 
Por enquanto, apenas as atividades do 
Tempo Pieno e Escola de Esportes 
estão liberadas. Interessados devem 
procurar a Secretaria Escolar para 
obter mais informações sobre vagas e 
horários.  
* Válido para os alunos previamente matriculados.

BIBLIOTECA
Os alunos terão livre acesso ao acervo, 
mediante solicitação prévia. O fluxo de
alunos no espaço �sico será controlado.

AULAS DE MÚSICA
As aulas de Música já estão liberadas. 

ORIENTAÇÕES BÁSICAS

TEMPO DE PERMANÊNCIA 
NA ESCOLA

AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA
As aulas de Educação Física permanecem, mas evitaremos atividades que 
requeiram contato �sico ou compartilhamento de materiais. Pedimos 
máxima atenção e colaboração dos alunos durante o deslocamento entre a 
sala de aula e a quadra. 

FIQUEM SEMPRE ATENTOS ÀS PRÁTICAS DE HIGIENE!
• 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.
• Lavar as mãos com água e sabão regularmente.
• Usar o álcool em gel quando não for possível lavar as mãos.



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!

Quem cuida de si cuida de todos!

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! 

ORIENTAÇÕES BÁSICAS

TEMPO DE PERMANÊNCIA 
NA ESCOLA


