
Protocolo de prevenção 
e cuidados pessoais e cole�vos



Pedimos a atenção de todos às normas 
de conduta rela�vas ao uso do 
espaço �sico e à prevenção e ao 
controle do Coronavírus. 

Nesta car�lha haverá algumas informações sobre as 
medidas de prevenção, monitoramento e controle da 
transmissão do Coronavírus adotadas pela Ins�tuição 
de Ensino, bem como orientações sobre os cuidados 
necessários a serem adotados em casa e no caminho 
entre o domicílio e o Colégio.



Ao chegar no Pallo� – CAAR 

obedeça a sinalização e marcações

higienize as mãos com o álcool em gel 70% 

dirija-se diretamente (a par�r do 6º ano)para sala de aula 

aguarde na �la o professor da sua turma (1º ao 5º ano)

Álccol
70%

PROTOCOLOS

Somente os estudantes poderão acessar o Colégio na entrada,
com exceção dos responsáveis pelos alunos da Educação Infan�l.



Use sempre máscara 
(cobrindo a boca e o nariz).   

Caso iden��que sintomas,
�que em casa.

Caso um aluno seja 
iden��cado com 
sintomas durante a 
permanência na 
escola, será 
imediatamente 
realizado o contato 
com um familiar 
solicitando que 
venha buscar o 
estudante e leve -o 
para atendimento 
médico.

Contudo,  o Colégio recomenda o uso de máscara 
para todas as idades.

Acima de 12 anos é obrigatório o uso de máscara 
ao entrar no Colégio e durante todo período de 
permanência na Ins�tuição. Somente será 
possível re�rá-la nos momentos que necessitar 
tomar água ou alimentar-se. 

Os alunos que �carem em casa por decorrência
de sintomas, terão a�vidades disponibilizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem:
h�p://moodlecaar.pallo�sm.com.br/login/index.php



Seguir os �uxos de sen�do único 
para entrada, permanência, circulação e saída, 
respeitando a sinalização e o distanciamento.

Mantenha o distanciamento

Evite abraçar, apertar as mãos 
ou ter contato mais próximo 

com professores e colegas.  



Ao tossir ou espirrar, 
afaste-se das pessoas e 
cubra sua face com o antebraço. 
Evite tocar nos olhos, 
na boca ou no nariz.

Traga sua própria garrafa 
d'água para uso pessoal.

Não beber diretamente 
no bebedouro.



Não compar�lhe objetos pessoais, 
materiais escolares, copos, 
garrafas d’água e alimentos.

Traga mais de uma máscara
e tenha sempre um saco plás�co 

para guardar as usadas, enquanto 
não for possível lavá-las 

(somente para máscaras de pano).



Higienizar 
constantemente as mãos

Higienize 
constantemente 

as mãos com 
água e sabão 

ou álcool gel 70%. 
Se possível, 

tenha sempre um 
frasco com álcool 
gel 70% no bolso 

ou mochila.

Após o uso de transporte público;

Ao chegar na Ins�tuição de Ensino; 

Após tocar em super�cies tais como 
maçanetas das portas, corrimãos, interruptores;

Após tossir, espirrar e/ou assoar o nariz;

Antes e após o uso do banheiro;

Antes de manipular alimentos;

Antes de tocar em utensílios higienizados;

Antes das refeições;

Antes e após o uso dos espaços cole�vos.



Uso da máscara

Antes de colocar a máscara, lave ou higienize suas mãos.

Coloque a máscara pelo elás�co, sem encostar no tecido.

Não toque no pano da máscara e não a remova para falar.

A máscara deve cobrir o queixo e o nariz.

Tire a máscara pelas alças laterais.

Higienize as mãos após o uso.

Troque a máscara quando ela 
es�ver úmida ou dani�cada.
Tenha um saco plás�co para guardá-la.



Higienize mochilas e demais objetos 
que esteja trazendo.

O uso do elevador deve ser restrito 
a pessoas com de�ciência (PCD). 

Pessoas não inseridas nesses 
grupos estão proibidas de acessar 

este equipamento.



Formas de contágio

Contato direto: par�culas virais infectantes emi�das 
por fala, espirro, tosse ou contato �sico.

disseminação pelo toque em Contato indireto: 
super�cies e objetos contaminados por par�culas virais.

Após o contato com o vírus, mantenha o isolamento
conforme os protocolos vigentes.



Esteja atento
aos sintomas

Outros sintomas iniciais:
Dor de cabeça e no corpo

Dor de garganta
Congestão nasal e coriza
Perda do olfato e paladar

Outros sintomas:
Diarreia
Conjun�vite
Erupções cutâneas

Sintomas iniciais mais comuns:
Cansaço   Febre   Tosse seca

Sintomas de alerta para gravidade:
Falta de ar     Perda da fala     Dor no peito



Se es�ver com sintomas, 
não venha para o Colégio 
e solicite que um familiar leve 
você para atendimento médico.

UPA 24h (Casa de Saúde)
casos suspeitos, moderados e graves 
da COVID-19, adultos e pediátricos. 

Em caso de dúvidas, 
é possível ligar para: 
disque-covid UFSM:
3220-8500 / 3213-1800
disque-covid Prefeitura:
3220 0390 

Onde buscar ajuda 
no Colégio?

Informar prontamente 
ao professor sua 

condição de saúde
caso perceba algum sintoma.

Posteriormente, o seu
professor irá lhe encaminhar

à  Coordenação de Turno. 


