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TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

Orientações para os alunos sobre o retorno das aulas presenciais 

1.       Alunos, se doentes, não devem frequentar a escola frente ao menor indício de quadro 

infeccioso, seja febre, manifestações respiratórias, diarreias, entre outras. O retorno deve 

aguardar a conclusão do diagnóstico médico. 

2.       Em caso de teste positivo de COVID-19 para colaborador, aluno ou qualquer membro 

da família destes, a escola deve ser comunicada imediatamente, e seu retorno, condicionado 

a melhora dos sintomas, apresentação de atestado médico, e não antes de 14 dias, a contar 

do primeiro dia do surgimento dos sintomas 

3.       Alunos e colaboradores são orientados a evitar o uso de acessórios, tais como brincos, 

pulseiras, colares, entre outros. 

4.       Alunos e colaboradores que utilizarem transporte público são orientados a chegar com 

15 minutos de antecedência e dirigir-se diretamente ao banheiro para a troca de roupa e de 

calçado. 

5.       Alunos e colaboradores que tiverem cabelos longos devem prendê-los. 

6.       Não deve haver qualquer contato físico entre alunos e colaboradores, como beijos, 

aperto de mão, abraços. 

7.       É recomendado a cada estudante, que traga, em sua mochila, o próprio frasco de álcool 

em gel 70% e papel toalha para facilitar sua higienização pessoal, bem como de seus objetos 

ou assentos. Além do uso obrigatório de máscara. 

8.       Famílias que viajaram para locais com risco de contaminação devem respeitar o período 

de 14 dias de quarentena, antes de enviar seus filhos de volta às aulas presenciais. A 

Coordenação deverá ser informada. 

9.       Alunos em atividade escolar presencial devem evitar contato com pessoas do grupo de 

risco 

Medidas Estruturais 

 •A escola disponibiliza água, sabão, álcool em gel e álcool etílico hidratado 70%, de forma 

segura e em diversos locais, como salas de aula, corredores, banheiros, entrada e saída da 

escola. 

•A escola mantém lavatórios em bom funcionamento, sinalizados e abastecidos com sabão 

e papel toalha. 

•A escola propicia ambientes arejados, com aberturas de janelas e portas. 

•A escola evitará aglomerações na entrada e saída dos alunos, fazendo-o de forma 

gradual, ou seja, uma sala por vez e em horários específicos para cada série.. 
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•O tempo destinado aos intervalos também ocorrerá em horários alternativos para as 

turmas / salas. A cantina estará fechada! Os alunos deverão trazer seu lanche de casa, em sua 

mochila ou bolsa. 

•Os alunos do Curso Pré-Vestibular não poderão deixar as dependências do Colégio 

durante o intervalo. 

Jogos, competições, festas, reuniões, comemorações e atividades que envolvam 

coletividade estão temporariamente suspensos. 

 

Diante das orientações supracitadas,  

 

 Eu,_________________________________________(nome completo do responsável),  

estou ciente dos riscos de contaminação e autorizo o retorno na modalidade de ensino 

híbrido, parcialmente presencial, o (a) aluno (a) ________________________________(nome 

completo do(a) aluno (a)), da série__________________.      

_____________________________________________ 

Assinatura do responsável 

Bragança Paulista,_______de_____________de 2020  
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