
 
 

AUTORIZAÇÃO DE RETORNO AO ACOLHIMENTO E ATIVIDADES RECREATIVAS 

Protocolo de Segurança 

 

Senhores pais e responsáveis,  

 

A partir do dia 27, sexta-feira, receberemos nossos pequenos alunos, de 01 a 03 anos. Vivemos tempos                  

difíceis e, embora em funcionamento, não estamos livres da COVID-19.  

Por isso, sua colaboração é muito importante para que possamos atender a todos com o máximo de                 

segurança.  Abaixo, seguem as orientações que devem ser seguidas antes do retorno presencial. 

 

● O aluno somente deverá frequentar a escola caso nenhum membro da família esteja doente ou tenha                

apresentado recentemente sintomas que possam ser considerados razoavelmente indicativos da          

possibilidade de ter contraído COVID-19.  

● Verificar a temperatura da criança todas as noites, manhãs e antes de sair para a escola. Em caso de febre                    

(>38º), deve ser mantido em casa. Na ausência de outros sintomas da COVID-19, o aluno deve ficar em casa                   

até ficar livre da febre por um período mínimo de 48 horas, sem tomar medicamentos para reduzir a febre. 

● Uma febre que se apresenta juntamente com um ou mais sintomas da COVID-19 exige que o aluno                 

permaneça em casa por um período de 14 dias. Uma autorização médica deve ser fornecida para que o                  

aluno possa retornar à escola. 

● Informar imediatamente à escola se um de seus filhos apresentar sintomas de Influenza para que outros                

alunos possam ser monitorados de acordo. 

● O aluno deve ser mantido em casa se qualquer outro membro da família apresentar sintomas. 

● Todos os dados médicos e decisões de tratamento devem ser formalmente registrados e relatados ao               

pessoal escolar relevante (por exemplo, membros das Coordenações, Diretoria, secretários de escritório e             

professores relevantes).  

● As famílias deverão enviar todos os dias a roupa de cama e banho, além dos objetos pessoais: mamadeira,                  

chupeta, fraldas, etc. 

 

Estou ciente de seguir todas as normas de segurança descritas neste documento: 

Nome do Responsável: ______________________________________ RG: ____________________________ 

Nome do aluno: ___________________________________________ Série: ___________________________ 

 

_________________________________________ 

                            Assinatura  
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