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Pensando na saúde e segurança da nossa comunidade escolar, elaboramos uma cartilha com o objetivo 
de orientá-los neste retorno presencial. Com todas as mudanças envolvidas no Back to School, 
fortaleceremos ainda mais a parceria entre escola e família, a fim de que os protocolos sejam 
observados e os possíveis riscos minimizados. Portanto, seremos rigorosos no acompanhamento e 
cobrança das instruções aqui presentes. 

Contamos com sua colaboração. 
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DETERMINAÇÕES DO BACK TO SCHOOL  

 

• Respeite as regras de protocolos da Gurilândia + Land. 

• Em caso de qualquer sintoma gripal ou da Covid-19, permaneça em casa. 

• Qualquer suspeita, comunique à sua coordenação. 

• Conheça e cumpra os horários e locais de entrada e saída. 

• Prepare o Kit Back to School. 

• Use máscara nos locais definidos. 

• Higienize constante e corretamente as mãos. 

• Mantenha o distanciamento físico. 

• Pratique a etiqueta respiratória. 

• Ouça atentamente toda a equipe da escola. 

               1,5 metro 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Horários de entrada e saída 

• Infantil: manhã – 8h às 12h; tarde – 14h às 18h. 

• Fundamental I: segunda a quinta – 7h30 às 15h; sexta, 7h30 às 12h30.  

• Fundamental II: segunda a quinta – 7h30 às 15h; sexta, 7h30 às 12h30. 

  

• Por ora, a entrada de responsáveis na escola estará proibida, no entanto será liberado no Infantil o acesso 

de um responsável por criança até a porta da sala. 

• Durante adaptação, a permanência de responsáveis do Infantil ocorrerá em área de concentração nos 

espaços abertos — em locais previamente definidos. 

• Pedimos que o estacionamento da escola seja utilizado racionalmente, com o menor tempo possível de 

permanência.  

• Programe-se para buscar seu filho na hora agendada para a sua série. 

• O uso de máscara será obrigatório para todos os alunos durante a entrada, saída e circulação dentro da 

escola. Não será permitida a entrada na escola sem a utilização correta. 

• Para os alunos do Fundamental I e II, será obrigatório o uso de máscara dentro de sala de aula. 

• Haverá medição de temperatura na entrada das unidades todos os dias, em todos os colaboradores, alunos 

e responsáveis que, por algum motivo, tiverem que acessar a unidade. 

• Caso a temperatura esteja acima da permitida (37,8º), aluno ou colaborador será enviado para a enfermaria 

específica da Célula de Monitoramento. Neste caso, poderá ocorrer a segunda aferição para checagem. 

• A segunda medição também será realizada na enfermaria.  

• Para o Infantil, as crianças ficarão sem sapato (ou com meias antiderrapantes) dentro da sala de aula, assim 

como os adultos que estarão nessas ilhas. 
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CÉLULA DE MONITORAMENTO                                     

Seguindo nosso foco na proteção e bem-estar, montamos uma equipe multidisciplinar designada especialmente 

para zelar pela saúde de toda a comunidade Gurilândia + Land, proporcionando um retorno seguro às atividades 

presenciais. 

A Célula visa, por meio do monitoramento e acompanhamento dos casos suspeitos, minimizar o risco de 

contaminação dentro da comunidade escolar. Esse monitoramento será feito com: 

• Protocolos específicos de atendimento e supervisão; 
• Mapa de casos suspeitos dentro da unidade; 
• Relatório diário para a direção e coordenação. 

A equipe seguirá regras para que o controle seja mantido com sucesso. 

Para alunos: 

• Com sintomas: só retorna às atividades presenciais com atestado; 
• Que testou positivo: cumpre quarentena conforme orientação médica; 
• Contactante domiciliar: cumpre quarentena (mesmo sem sintomas). 

Para ilhas: 

• 1º caso suspeito: a ilha entra em observação; 
• 1º caso confirmado: a ilha é afastada por 10 dias corridos; 
• 2º caso confirmado: a ilha entra em afastamento por 10 dias corridos. ** 

**(contados a partir do último caso confirmado.) 

Para ilhas em observação: 

• Acompanhamento mais ativo do comportamento dos alunos da ilha; 
• Aferição de temperatura ao longo do dia (realizada dentro da sala de aula). 

 
SINTOMAS DE COVID-19 

• Dor de cabeça 
• Dor de garganta 
• Dor no corpo 
• Falta de ar 

• Cansaço 
• Febre 
• Tosse 
• Coriza 

• Nariz entupido 
• Perda de olfato 
• Perda de paladar 
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AÇÕES NECESSÁRIAS 

ROTINA EM CASA 

Como está a saúde do seu filho? 

Apresenta algum sintoma compatível com a Covid-19 e/ou gripe? Caso a resposta seja sim, mantenha-o em casa. 

Retorne à escola se: 

• Apresentar teste anterior de IgG positivo; 
• Apresentar atestado médico confirmando que os sintomas não representam a Covid-19; 
• Cumprir isolamento de 10 dias; 
• Além disso, comunique ao coordenador do seu segmento. Com isso, nossa Célula de Monitoramento 

passará a acompanhar o seu caso. 

Importante: caso a criança apresente febre, mesmo que a temperatura se normalize (com ou sem uso de 
antitérmico), mantenha-a em casa até liberação médica. 

Como está a saúde da família? 

• Em caso de confirmação de Covid-19 dentro da casa do aluno, mantenha-o em casa por pelo menos 10 
dias. 

• Comunique à coordenação para que a Célula de Monitoramento acompanhe de perto a evolução do 
quadro do aluno. 
 

PREPARAÇÃO PARA IR À ESCOLA 
 

Organize o Kit Back to School!  

• Talheres de metal para as refeições em sala.  
• Jogo americano para cobrir a mesa no momento das refeições. 
• Estojo. 
• 2 máscaras, em sacos fechados separados (de plástico ou de pano), identificadas com nome do aluno e 

“máscara 1”, “máscara 2” (para evitar que se confundam na troca de máscaras e garantir que sempre as 
usem limpas).  

• Garrafa de água (preferencialmente térmica). 
• Toalha de rosto/mão ou guardanapo (preferencialmente de pano). 
• Meias antiderrapantes, para o Infantil. 
• Álcool gel 70%. 
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Reforce instruções e protocolos 

Ao voltar à escola, nossos alunos encontrarão novas instruções e protocolos. Sendo assim, como forma de 
preparação, reforce estas orientações: o uso de máscara (incluindo o ambiente de uso); a forma correta de trocá-
la; a maneira certa de higienizar as mãos (com álcool gel, água e sabão), entre outras. 

Prepare os lanches do dia 

Envie de casa as refeições, exceto o almoço. 

Caso deseje enviar também o almoço, pedimos que encaminhe em embalagem térmica. Na escola, não haverá 
local para armazenamento ou aquecimento da refeição. 

 

ENTRADA E SAÍDA DA ESCOLA 

• Fique atento ao horário de entrada e saída nas primeiras semanas. Durante o período de adaptação, 

poderá haver alterações. 

• Colabore e respeite rigorosamente os horários de entrada e saída. 

• Observe cuidadosamente as sinalizações da escola. Com a divisão em ilhas, as turmas estão em novos 

locais. Então, a chegada a pé ou de carro poderá ocorrer em locais diferentes do anterior, bem como a 

rota dentro da escola. 

PREPARAÇÃO PARA UM NOVO DIA 

• Após cada dia na escola, higienize corretamente todos os itens do Kit Back to School. Esta limpeza é 

essencial para a segurança de todos. 

• Não se esqueça de higienizar o ziplock e substituir as máscaras. 

• Mantenha a escola atualizada caso haja um caso de Covid-19 na família ou em pessoas 

próximas/contactantes diretos. Neste caso, entre em contato com a coordenação do seu segmento. 

• A entrada e a permanência na escola não serão permitidas para responsáveis, apenas durante o período 

de adaptação. 
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Contamos com a sua colaboração para entender que, uma 

vez que nunca passamos por um momento como este, 

nossa rotina escolar estará sujeita a alterações. 

 

Para mais informações e detalhes, acesse nosso canal 

oficial de retorno às aulas: 

gurilandia.com.br/protocolo-covid-19 

https://gurilandia.com.br/protocolo-covid-19/

