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N aquele tempo, disse Jesus: “Em verdade, em 
verdade vos digo, quem não entra no redil das 
ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar,  

é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das 
ovelhas. A esse, o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz; 
ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora.  
E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua 
frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz.  
Mas, não seguem um estranho, antes fogem dele, porque 
não conhecem a voz dos estranhos”. Jesus contou-lhes esta 
parábola, mas eles não entenderam o que 
ele queria dizer. Então Jesus 
continuou: “Em verdade, 
em verdade vos digo, 
eu sou a porta das 
ovelhas. Todos aqueles 
que vieram antes de mim 
são ladrões e assaltantes, mas as 
ovelhas não os escutaram.  
Eu sou a porta. Quem entrar por 
mim, será salvo; entrará e sairá e 
encontrará pastagem. O ladrão 
só vem para roubar, matar e 

destruir. Eu vim 
para que tenham 
vida e a tenham em 
abundância”.

(Jo, 10, 1-10)
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Apresentação

Prezadas Famílias,

nós, Irmãs, Educadores (as) salesianos (as)

Cremos na vida e no Senhor da vida! Nela, apostamos 
e dedicamos todas as nossas energias. Investimos na 
formação dos Educadores e na adequação dos ambientes.

Cremos que o Sistema Preventivo Salesiano é nossa 
força motriz. Por isso, colocamos em prática, em nossas 
Comunidades Educativas, os pilares: razão, religião e 
amorevollezza.

Cremos que o nosso jeito de educar e evangelizar é 
resposta eficaz para a construção de uma sociedade nova 
ou como podemos dizer hoje: “Novo Normal”. 

Cremos que a nossa ação pedagógica, pastoral e 
administrativa tem intencionalidades bem definidas 
para toda Comunidade Educativo-Pastoral e é sustentada 
na figura de Cristo Bom Pastor. 

Cremos que caminhamos “com Dom Bosco e Madre 
Mazzarello e com os tempos”. Tempos novos exigem 

modalidades novas.

Talvez, ao ler essas palavras iniciais, vocês 
podem estar se perguntando: O que o Bom 
Pastor tem a ver com o momento que 
estamos vivendo? A resposta é bem simples 
e, ao mesmo tempo, carregada de afeto: 
justamente pela dimensão do cuidado e do 
olhar atencioso do Pastor.
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É importante notar algumas características 
desse personagem – O BOM PASTOR – 
descritas pelo próprio Jesus e a quem ele  
se associa: 

O Mestre fala sobre a importância de “entrar 
pela porta”. Isso significa segurança, confiança, 
cuidado, carinho. Vocês já sabem que essas 
características nos são tão caras e presentes no trabalho 
que realizamos. Cuidamos de todos, dos que entram e 
dos que saem. Aqueles, que entram por nossas portas 
e portões, já sabem que aqui é um local seguro, limpo, 
arejado e alegre.

O Bom Pastor dá a vida por suas Ovelhas: dar a vida 
é algo realmente existencial, mais que simples palavra, 
é o reflexo do sentido cristão do cuidado. As Ovelhas 
reconhecem a voz do Pastor. E não é qualquer voz, é uma 
voz que ama, doce, firme nos momentos que exigem 
firmeza, afetuosa na acolhida e amorosa com todos. 

É isso o que queremos: acolher nos “braços”, mesmo 
que seja a uma certa distância; tomar pelas mãos, mesmo 
que simbolicamente; fornecer segurança e abrigo, para 
que os que estão conosco sintam-se “arrebanhados”, 
com carinho e afeto, características tão próprias do  
nosso Sistema Educativo. 

Enfim, queridas Famílias, queremos continuar 
cuidando com o carinho de sempre. Agora, um pouco 
mais distantes fisicamente, mas, com os corações lado a 
lado. Vamos “desamarrar as nossas sandálias” em atitude 
de serviço aos que nos são tão queridos: vocês, Famílias  
da nossa Comunidade Educativo-Pastoral. 

Contem conosco, nessa jornada! Família e Escola 
unidas sempre em busca do sucesso!

Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano
Diretora Presidente

Associação Educacional Irmãs Salesianas – São Paulo
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Nos nossos Colégios, a segurança e a saúde das Crianças, 
Familiares e Colaboradores são inegociáveis e serão 
sempre nossos primeiros compromissos.

Por isso, todas as determinações dos Órgãos de Saúde e 
de Educação serão seguidas de forma exemplar, garantindo, 
no Ensino Remoto ou no Ensino Presencial, a segurança e a 
qualidade que sempre foram as marcas de nossos Colégios.

Toda Casa Salesiana é um espaço afetivo e também de 
segurança efetiva. Tal fato é comprovado pelo seguimento 
irrestrito das Orientações e Protocolos que nos são propostos 
pelas autoridades. Tendo em vista esse bom cumprimento 
das novas regras que foram apresentadas pelo Governo de 
São Paulo, estamos enviando uma nova versão do nosso 
Protocolo de Retorno, carinhosamente chamado de cartilha 
“Para que todos tenham vida”, evidenciando a nossa opção 
e preocupação com a vida daqueles que estão conosco, 
convivendo diariamente. 

Nesta nova modalidade de retorno, agora ampliada e 
possibilitada pelo tamanho de nossas estruturas físicas, 
estamos cuidando para que a 
acolhida seja um momento de 
afetuosa e cuidadosa vivência 
do nosso carisma e da excelência 
pedagógico-pastoral. 

Será muito 
bom poder 
reencontrar 
cada um/a 
de vocês! 
Sejam  
bem-vindos!

Atualização dos Protocolos de Retomada, 

Orientações às Aulas Presenciais 
e Prevenção à Covid-19



Pedagogia do Engajamento – Distanciamento Físico  
“Engajar-se para proteger-se e proteger o outro”

Símbolo – Sandália do Bom Pastor: “para 
caminhar e pisar o chão da realidade 
da sua Família e ajudá-la a sonhar e a 
percorrer os caminhos da justiça, da 
solidariedade e do seguimento de 
Jesus, o verdadeiro Caminho, e a deixar 
pegadas de amor”. 

O engajamento, na Escola Salesiana, 
é a via privilegiada para a formação à 
responsabilidade social; para educar para a 
justiça, para a solidariedade e ao compromisso 
com o outro, com a Casa Comum, para a reconstrução social, 
para o NOVO NORMAL.

Pedagogia do  
Engajamento

7
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Pedagogia do engajamento 

Distanciamento físico:
➜ Distanciamento de 1m entre as pessoas;

➜ Os Professores manterão distanciamento de, no 
mínimo, 1m dos estudantes; 

➜ Sinalizações e demarcações dos ambientes: salas 
de aula, carteiras, pátio, corredores, cantina, salas 
ambiente, quadra, ginásio de esporte;

➜ Reorganização dos horários de recreio, espaçamento 
entre as mesas nas cantinas;

➜ Cartazes informativos nos vários ambientes da Escola;

➜ Sinalização, no chão ou em local visível, da posição em 
que as pessoas devem aguardar na fila, respeitando o 
distanciamento mínimo.

1m 1m
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Relação com os Colaboradores, 
Fornecedores e Visitantes:
➜ Limitação do horário das refeições nos refeitórios, 

organização de escalas para horários de almoço, cafés 
e lanches para evitar aglomerações e aumentar o 
espaço entre as mesas;

➜ Funcionários, com sintomas de gripe, serão mantidos 
em regime de home office ou afastados conforme  
o caso;

➜ Prioridade do modelo de home office, sempre 
que possível, especialmente para atividades  
administrativas e funcionários que façam parte do 
grupo de risco;

➜ Será evitada a circulação de funcionários nas áreas 
comuns e fora de seus ambientes específicos;

➜ Serão aplicados os mesmos protocolos para 
Fornecedores e Visitantes;

➜ O Grupo Gestor organizará o fluxo das pessoas para 
evitar aglomerações: entrada e saída de alunos, recreio, 
horários de atividades, sala dos Professores, vestiários.



Pedagogia do Cuidado – Higiene Pessoal 
“Amorevollezza – carinho demonstrado”

Símbolo – Ovelha no ombro do Bom 
Pastor: significa que o pastor conhece 
as ovelhas pelo nome, compreende as 
suas necessidades e cuida de cada uma 
com carinho, dando segurança. 

Amorevollezza – é um dos pilares do 
Sistema Preventivo. O amor educativo 
salesiano gera simpatia, bondade e respeito 
porque o educador não é um vigilante, mas 
companheiro. 

Pedagogia do  
Cuidado

10
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Pedagogia do cuidado 

Cuidado para com os estudantes, 
educadores e funcionários:
➜ Higienização constante das mãos 

com água e sabão ou álcool gel 70%;

➜ Boa higiene respiratória (orientar 
para o uso do cotovelo ao espirrar e 
tossir);

➜ Orientação para que evitem tocar 
os próprios olhos, boca e nariz e o 
contato físico com terceiros (beijos, abraços e aperto 
de mão);

➜ Uso permanente de máscaras, 
álcool em gel, luvas, quando  
necessárias, proteção no ambiente 
escolar e nos transportes;

➜ Verificação diária da temperatura, 
no momento do ingresso na 
Escola. Caso seja constatada 
a temperatura de 37,5º, os 

 Responsáveis serão contatados para que retirem o 
estudante para acompanhamento do quadro; 

➜ Postos de checagem para temperatura e higienização 
das mãos, sapatos e rodinhas das mochilas;

➜ Incentivo aos estudantes para a constante higienização 
das mãos e o respeito ao distanciamento;

➜ Todos devem trazer seu próprio copo e demais 
utensílios de alimentação e uso pessoal;
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➜ Cartazes de orientação serão fixados nos vários 

ambientes e corredores.

Cuidado com os estudantes
➜ Na chegada, a Escola manterá o distanciamento de 1m 

entre os pares;

➜ Na recepção, haverá postos de checagem para 
higienização, sintomas e verificação da temperatura 
de todos os estudantes. Caso seja constatada a 
temperatura 37,5º, os Responsáveis serão contatados 
para que levem o estudante para acompanhamento 
do quadro; 

➜ O uso de máscara é exigência para todos 
e será preciso trazer, na mochila, uma de 
reserva para a troca;

➜ A Família deve providenciar 
garrafa de água para uso 
individual, pois os bebedouros 
só estarão disponíveis 
para reabastecimento dos 
recipientes;

1m 1m
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➜ Haverá álcool em gel nos vários setores de 
trabalho e salas de aula;

➜ Não há a necessidade do uso de luvas, 
apenas a higienização das mãos e evitar 
levá-las ao rosto, boca e olhos;

➜ Para as Escolas que não abrirão a cantina, 
os estudantes deverão trazer o seu lanche 
de casa; 

➜ Os horários de entrada e saída serão 
escalonados entre as turmas (de 10 em 
10 minutos). Os ciclos de ensino serão 
separados nos momentos de entrada 
e saída para evitar a aglomeração. 
As Famílias serão informadas sobre o 
horário que deverão cumprir;

➜ Os estudantes deverão chegar e ir diretamente para a 
sua sala de aula;

➜ Os Professores manterão distanciamento mínimo de 
1m dos estudantes; 

➜ Os Professores que transmitirem aulas ao vivo para 
seus estudantes devem manter as câmeras abertas 
durante as aulas para favorecer a interação com os 
estudantes;

➜ O estudante deve frequentar presencialmente a 
Escola. A menos que a família comunique por escrito 
que não vai presencialmente e se comprometa com a 
frequência digital;

➜ Os estudantes, que fazem parte dos grupos de risco 
devem ficar em casa. Os Pais deverão apresentar o 
atestado médico na Secretaria da Escola;

➜ A Escola deverá ser informada imediatamente quando 
houver suspeita ou confirmação da doença entre 
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familiares de estudantes, educadores e funcionários, 
a fim de realizar os encaminhamentos obrigatórios 
previstos nos órgãos competentes;

➜ Especial atenção deve-se dar aos estudantes de 
inclusão;

➜ Haverá cartazes de orientação sobre higiene, saúde e 
segurança em todos os ambientes.

Cuidado com os Colaboradores
➜ Treinamento e formação contínua a todos os 

Colaboradores sobre os protocolos de 
higienização, segurança e retorno às 
aulas presenciais;

➜ Treinamento específico de 
higienização da Escola para a 
equipe de limpeza e manutenção;

➜ Orientação sobre o uso de 
máscara, higienização das mãos, 
distanciamento, orientação 
constante aos Colaboradores;

➜ Todos os Colaboradores passarão 
pelos postos de checagem na 
chegada ao Colégio;

➜ Todos seguirão o Protocolo Laboral 
da Escola e receberão os cuidados e 
EPI’s necessários para seu retorno.

Cuidado para com as Famílias
➜ Não será permitido aos Pais o acesso ao 

Colégio, exceto para a Educação Infantil, 
devido a readaptação dos alunos. Para esses 
Pais será exigido o uso de máscara, bem como 
o mesmo protocolo dos estudantes: medição
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 de temperatura, 1m de distância e não ser 
classificado dentro do grupo de risco;

➜ Caso tenha um familiar que apresente 
sintomas da Covid-19, comunicar 
imediatamente ao Colégio;

➜ Todos os eventos de festa, celebrações, que 
constam no calendário escolar, foram suspensos para 
evitar aglomerações e propagação do vírus;

➜ Os estudantes, que fazem parte do grupo de risco, 
devem ficar em casa. Os Pais deverão apresentar o 
atestado médico na Secretaria da Escola;

➜ As reuniões de Pais poderão ser realizadas na 
modalidade online ou presencial, observando sempre 
os protocolos de segurança; 

➜ A Escola deverá ser informada imediatamente quando 
houver suspeita ou confirmação da doença entre 
familiares de estudantes, educadores e funcionários, 
a fim de realizar os encaminhamentos obrigatórios 
previstos nos órgãos competentes; 

➜ As Famílias receberão comunicações constantes, 
caso haja mudança dos protocolos, bem como do 
planejamento e calendário escolar;

➜ Atendimento às Famílias será por canais digitais 
(telefone, aplicativo ou online). Caso haja necessidade 
de atendimentos presenciais serão feitos conforme 
protocolo de distanciamento e segurança.
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CUIDADOS PEDAGÓGICOS – Informações 
específicas das Escolas sobre o 
planejamento e calendário
➜ Planejamento das Atividades em conformidade com 

a capacidade física da unidade escolar, admitindo-
se o escalonamento de horários de entrada, saída e 
intervalos.

➜ Atividades de Educação Física sempre em lugares 
abertos; atividades sem aglomeração e respeitando 
o distanciamento (relaxamento, jogos pedagógicos, 
respiração) ou conteúdos teóricos;

➜ Cartazes de orientação, cuidados e dicas em diversos 
pontos da Escola;

➜ Utilização do parque infantil, biblioteca, pátio, quadras 
somente com atividades que respeitem os 

protocolos de segurança;

➜ Organização do tempo das aulas, prevendo 
dois ou mais intervalos, evitando todo o tipo 
de aglomeração; 

➜ Reuniões pedagógicas sempre que possível 
online;

QUADRO DE AVISOS
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➜ Reuniões de Pais sempre que possível 
online;

➜ Ao chegar no Colégio, os Professores 
deverão ir diretamente para as salas de 
aula, aguardando a chegada dos alunos;

➜ Caso haja algum Professor com caso 
confirmado de Covid-19 ou apresente sintomas gripais, 
pertença ao grupo de risco, sua atividade docente será 
de modo remoto;

➜ As informações sobre as atividades extracurriculares, 
período complementar, as cantinas e vans escolares 
estarão na Circular anexa da Escola;

➜ Horários de recreio diferenciados;

➜ Horários de entrada e saída diferenciados das turmas.



Pedagogia do ambiente – Sanitização 
“Pessoas em crescimento integral” 

Símbolo – Manto da acolhida, da ternura, 
do abraço e do amor verdadeiro.

O ambiente educativo salesiano é lugar 
de participação, partilha e diálogo respeitoso 
entre todos. Aqui, nossos estudantes projetam 
vida, sonhos e esperanças. 

Pedagogia da  
Ambiente

18
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Pedagogia do ambiente  
 

Sanitização dos ambientes:
➜ Ambiente alegre, limpo, arejado e acolhedor, 

permeado pelos valores do respeito, da empatia, da 
escuta e do diálogo;

➜ Ambiente com frases motivadoras, de esperança e de 
alegria do Evangelho;

➜ Ambientes limpos e seguros (remoção dos lixos de 
maneira segura ao menos 2 vezes por dia);

➜ A higienização das salas de aulas ocorrerá, a cada troca 
de turno, com os produtos à base de água sanitária;

➜ Em caso de confirmação da Covid-19, os ambientes 
frequentados pela pessoa infectada será isolado para 
a higienização;

➜ Atenção redobrada para a higienização nos banheiros 
e limitação do número de usuário, mantendo sempre 
o distanciamento de 1m entre os que estiverem 
ocupando o espaço;

➜ Disponibilização de 
frascos de álcool 
gel em todos os 
ambientes;
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➜ Os ambientes serão mantidos abertos e arejados 

constantemente;

➜ Limpeza e desinfecção frequentes em todo o prédio 
escolar, nas salas de aula e, particularmente, nas 
superfícies que são tocadas por muitas pessoas (ex: 
grades, microfones, mesas de refeitórios, puxadores 
de porta), com hipoclorito de sódio e álcool 70%;

➜ Limpeza e desinfecção na entrada da Escola, calçados, 
rodas das mochilas e mãos;

➜ Limpeza constante dos ambientes 
conforme protocolo interno; 
semanalmente, pulverização dos 
espaços;

➜ Lixeira própria para descarte de 
máscaras.

Adequação da infraestrutura:
➜ Sinalização e demarcação dos ambientes, (entrada, 

pátio, sala de aula, banheiros), mantendo sempre o 
distanciamento de 1m;

➜ As carteiras dos estudantes estarão organizadas em, 
no mínimo, 1m de distância;

➜ Os bebedouros de pressão de utilização comum 
serão utilizados apenas para reposição de água nas 
garrafinhas;

➜ Barreiras físicas ou EPI específico de 
proteção entre pessoas, no formato de 
divisórias transparentes ou protetores faciais, 
sempre que a distância mínima entre pessoas 
não puder ser mantida.



Pedagogia do Encontro – Comunicação 
– “Unidos para curar”

Símbolo – Coração apaixonado, sensível 
às realidades juvenis, cheio de ternura, 
afeto, bondade, compaixão, carinho e 
doação total.

Dom Bosco foi um educador de coração 
grande como as areias das praias do mar. Um 
educador salesiano de coração grande, tomado 
pela “paixão educativa”, age querendo bem e fazendo o bem. 
Para nós, “Educação é coisa do coração”.

Pedagogia do  
Encontro

21
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Pedagogia do encontro  

Comunicação eficaz de toda a Comunidade 
Educativa:
➜ Cartazes com orientações e dicas de cuidados em 

diversos pontos da Escola;

➜ Momentos de escuta e acolhimento espiritual e 
emocional para toda Comunidade Educativa;

➜ Para os que estão afastados, por contágio ou pela 
escolha das aulas remotas, levaremos sempre as 
palavras de Bom dia e Boa tarde, tradição do carisma 
salesiano;

➜ Comunicação contínua com as Famílias sobre a 
retomada presencial e o Novo Cotidiano Escolar;

➜ Prioridade do atendimento às Famílias e ao público 
por canais digitais, em todas as atividades e ações, 
suporte e atendimento à distância (telefone, aplicativo 
ou online). Caso haja necessidade de atendimentos 
presenciais serão feitos conforme protocolo de 
distanciamento e segurança;

➜ Circular da Escola, anexa ao Plano de Retomada e de 
Prevenção à Covid-19 “Eu vim para que tenham vida 
e a tenham em abundância”, descrevendo a logística 

e o novo calendário escolar local para as Famílias 
e toda Comunidade Educativa, fazendo parte 
deste Plano de Retomada;

➜ Termo de compromisso assinado por todas 
as Famílias (disponível ao final da Circular da 
Escola em anexo ao Plano de Retomada). 
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No treinamento do Corpo Docente e 
Funcionários:
➜ Treinamento e formação contínua sobre os 

protocolos de higienização e procedimentos 
de retorno à Comunidade Educativa para 
todos os Professores e Funcionários;

➜ Termo de Protocolo Interno de Orientação Laboral 
assinado por todos os Professores e Funcionários.

Na comunicação com os fornecedores:
➜ Os fornecedores serão atendidos em horários 

específicos estabelecidos por cada Unidade Escolar;

➜ Todas as pessoas que circularem na Escola deverão 
realizar a higienização prevista no protocolo sobre os 
cuidados essenciais;

➜ Comunicação com as empresas parceiras, quando da 
confirmação de caso de Covid- 19, em que o funcionário/
prestador de serviço tenha trabalhado dentro das 
dependências da contratante ou tido contato com 
funcionários e clientes da contratante; 

➜ Comunicação eficiente com o público e os Órgãos 
competentes sobre informações, medidas e ações 
desenvolvidas para garantir a segurança dos clientes 
e funcionários, assim como o status de ocorrência de 
casos e monitoramento de infectados;

➜ Orientação para os responsáveis de transporte escolar.



Pedagogia da Presença – Monitoramento – “Educar é ser 
presente”

Símbolo – Cajado é segurança, apoio, força para seguir 
adiante em todos os momentos. Certeza da 
presença de Deus que caminha à nossa 
frente. 

“A assistência-presença, dentro da 
concepção educacional salesiana, 
é essencial para que o educador 
estabeleça vínculos reais com os 
educandos. Não é uma presença apenas 
física, mas sim, uma postura de escuta, 
atenção, respeito. Em seu tempo, seja Dom 
Bosco como Madre Mazzarello souberam 
fazer da Presença uma maneira de conhecer as crianças, 
adolescentes e jovens para, assim, identificar suas principais 
inquietações, dúvidas e necessidades. Em contrapartida, o 
jovem sentia-se amado e correspondia a esse amor forte e 
desinteressado”, expondo aquilo que tinha de melhor.

Pedagogia da  
Presença

24
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Pedagogia da presença

Na acolhida e no acompanhamento 
das ações:
➜ Momentos de escuta e acolhimento espiritual e 

emocional para toda Comunidade Educativa;

➜ Músicas motivadoras sempre na acolhida aos 
estudantes e recreios;

➜ Bom dia e boa tarde tradicionais do carisma salesiano, 
trazendo paz, serenidade e uma profunda conexão 
com Deus e o próximo;

➜ Distanciamento físico, mas não social, gerando 
encontro profundo de acolhida, empatia e 
comprometimento com a vida;

➜ Monitoramento de 
todas as ações para o 
bem-estar de todos.
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S e agirmos como um só povo, 
até diante das outras epidemias que 
nos ameaçam, poderemos ter um 

impacto real. […] 
A globalização da indiferença continuará a 
ameaçar e atentar o nosso caminho... 
Que ela nos encontre com os necessários 
anticorpos da justiça, da caridade e da 
solidariedade. 
Não devemos ter medo de viver a 
alternativa da civilização  
do amor [...]. 
Neste tempo de tribulação 
e de luto, espero que, onde 
estivermos possamos fazer a 
experiência de Jesus, que 
vem ao nosso encontro, nos 
saúda e nos diz: 
“Alegremo-nos!” (cf. Mt 28,9). 

E que esta saudação nos 
mobilize para invocar e 
amplificar a boa nova do 
Reino de Deus.

Papa Francisco
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INSIRA	O	
LOGO	DA	
ESCOLA	

	

	

	

	 	

Declaro	ter	lido,	com	atenção,	as	determinações	acima.	

Responsável1 
NOME 

LEGÍVEL:  Assinatura: 
 

Responsável2 
NOME 

LEGÍVEL:  Assinatura: 
	

	
	

Identificação	dos	Responsáveis	
	

Responsável1:	____________________________________	 RG:	 ________________	

Responsável2:	____________________________________	 RG:	 ________________	
	

Aluno	(a)	
	

Nome:		 ____________________________________	 Turma/Série:	___________	
	

DECLARAMOS	que	foram	recebidas	todas	as	orientações	e	temos	ciência	dos	possíveis	
riscos	com	relação	a	COVID-	19.	Nos	comprometemos	a	respeitar	as	determinações	dos	órgãos	
oficiais	de	saúde	e	de	educação,	bem	como,	colaborar	e	respeitar	as	normas	elaboradas	pela	
escola	para	segurança	dos	estudantes	e	de	seus	colaboradores.	

	
INFORMAREMOS	à	escola	imediatamente	os	casos	abaixo:	

-	Viagens	próximas;	

-	Pessoas	de	convívio	que	apresentem	COVID	–	19;	

-	Alterações	na	saúde	da	criança.	

	

CONFIRMAMOS	 conhecer	 os	 procedimentos	 de	 saúde	 e	 aferição	 de	 temperatura	
constante	e	estaremos	disponíveis	caso	seja	necessário	buscar	o	aluno(a)	na	escola	em	virtude	
de	qualquer	alteração	importante	de	saúde.		

Estamos	 cientes	 de	 que	 a	 escola	 está	 aplicando	 as	 práticas	 de	 distanciamento	 social,	
higiene	 e	 prevenção,	 seguindo	 as	 regulamentações	 oficiais	 e	 que,	 em	 caso	 de	 COVID-19,	 a	
escola	informará	os	órgãos	competentes	de	saúde	de	nosso	município.	

	
São	Paulo,	_______	de	__________________		de	2020.	2021.
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