Orientações aos pais para o retorno às aulas Presenciais
Senhores Pais e Responsáveis confiram tudo o que precisam saber
para que seu filho volte a frequentar a escola com segurança.

Sabendo da necessidade e da ansiedade de muitas famílias em retornarem as aulas presenciais, esta
Instituição de Ensino se organizou para este retorno, porém este retorno também vai ser amparado na
opinião dos pais e responsáveis dos alunos, visto que eles precisam sentir seguros para trazer seus
filhos para a escola.
Enumeramos que as atividades pedagógicas do colégio iniciaram em janeiro, normalmente, devido
a pandemia a partir do dia 18 de março foi necessário alterar o formato de aulas que passaram a ser
de forma remota, isto é, de forma não presencial, conforme determinou a Resolução do CEE-GO e
Notas Técnicas do Estado de Goiás, porém a parte administrativo continuou funcionando presencial,
também
conforme
orientações
dos
órgãos
competentes.
Preparamos para o retorno às aulas presenciais para isto, precisamos seguir normas de
biossegurança que estão descritas no guia de retorno às aulas publicados no aplicativo dos pais e
secretaria do colégio.

Orientações Básicas
A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de:

•
•
•
•
•

Toque do aperto de mão;

Gotículas de saliva;
Espirro;
Tosse;

Catarro;

Objetos ou superfícies contaminados, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos e teclados
de computador etc.
Lembre-se que as crianças não estão imunes à Covid-19, sendo menos vulneráveis que os adultos,
as pesquisas mostram que somente 2% delas adoeceram e também são mais assintomáticas, porém
elas requerem cuidados com os adultos.

Responsabilidades
Equipe Veritas
Diretores, coordenadores, professores, auxiliares e demais colaboradores farão o controle do
distanciamento no dia a dia. Não são permitidas aglomerações no pátio, mesmo para alunos da mesma
turma.

Pais e responsáveis
Em nenhuma hipótese devem enviar o aluno para a escola se estiver apresentando quadro febril
ou qualquer tipo de sintoma gripal (tosse, espirros, coriza, etc.), mesmo que alérgicos.
Os responsáveis NÃO deverão aguardar os alunos dentro da escola, evitando a circulação de
pessoas que não sejam absolutamente essenciais para o funcionamento deste ambiente. Havendo
orientações diferentes, informaremos a todos!
É necessário que cada aluno traga um kit diariamente contendo álcool em gel, 1 garrafinha para
água, máscaras e lenço de papel.

IMPORTANTE
Caso haja alguém com temperatura elevada, encaminharemos para um
ambiente separado das dependências da instituição e comunicaremos o
responsável. O estudante será autorizado a frequentar a escola somente após
o resultado do teste negativo para o Covid-19 ou de acordo com outra norma
interna.

Recomendações que senhores devem passar para
o seu filho(a)
Cada aluno traga um kit diariamente contendo álcool em gel 70%, uma garrafinha para água, máscaras para trocar ao
longo do período de aula e lenço de papel.
Converse também com seu filho a respeito de alguns comportamentos que serão pontos de atenção como:

•
•
•
•
•
•

Se tossir ou espirrar, proteja boca, nariz, com um lenço de papel e depois jogue no lixo;
Manter-se hidratado, beber bastante água – levar a própria garrafinha de casa e não compartilhar com os colegas;
Lavar as mãos com água e sabão com frequência;
Evitar levar as mãos ao rosto, principalmente boca e nariz;
Não compartilhar itens de uso pessoal, como materiais escolares;
Usar sempre a máscara.

Um ponto delicado, mas que infelizmente merece atenção, é com relação ao contato físico com colegas. Explique para
seu filho que, por mais difícil que seja, é recomendado que eles evitem abraços, beijos e outros cumprimentos.

Cuidados com o lado psicológico
Cada família tem vivido esta pandemia de uma maneira. Sabemos que
algumas crianças poderão voltar à escola ainda lidando com uma perda de um
ente querido e que há famílias passando por problemas financeiros.Situações que
podem exigir algum tipo de atenção psicológica para o seu filho.
Portanto, fiquem atentos ao comportamento do seu filho e procurem manter
uma conversa o mais franca o possível com ele. Ele nem sempre tem filtro para a
avalanche de informações que chegam por todos os lados, então qualquer
esclarecimento, tendem mantê-los mais calmos. E caso sintam necessidade, não
hesitem em buscar ajuda especializada.

Observações gerais

Então, procurem tirar todas as dúvidas com a direção ou coordenação da
escola ou com especialistas sobre o assunto. E atenção! Tomem muito
cuidado com informações compartilhadas nas redes sociais ou em grupos de
aplicativos de conversas. Antes de tomar qualquer decisão, chequem as
fontes dos dados recebidos.

