


 

TRANSPORTE  



 

 Para utilizar o  transporte da APAE, tem alguns procedimentos a seguir: 

 

 1º. Os pais e/ou responsáveis deverão assinar  um TERMO DE 
RESPONSABILIDADE. Para isso deverá procurar a APAE até dia  
16/04/2021. Sem o Termo assinado, o aluno não  poderá  entrar no ônibus. 

 2º. Só poderão entrar e permanecer no ônibus, pessoas usando 
MÁSCARAS; 

 3º. Antes de entrar no Ônibus, será aferida a  temperatura; os calçados e 
as mãos serão higienizados com  alcool. (Lembre-se pessoas com 
temperaturas igual ou superior 37,8ºC, não poderão entrar no Ônibus) 

 4º. No ônibus  só poderá sentar uma pessoa em cada assento duplo não 
podendo haver passageiros em pé; E as janelas,   sempre  ficarão abertas 
para ventilação; 

 5º. Nas áreas de embarque e desembarque não poderá  ter aglomeração 
de pessoas precisando ser mantida distância de segurança de no mínimo 
1,5 metros (um metro e meio); 

 6º. Os ônibus serão  desinfectados a cada rota. 

 



 ENTRADAS 



 1. Os alunos que  utilizam o transporte, serão orientados e conduzidos às 
salas por professores a partir do local de desembarque; 

 2. Os alunos trazidos pelos pais, entrarão na APAE pela recepção do Centro 
de Reabilitação ou pelo Prédio do Pedagógico; 

 3. Pais, responsáveis ou acompanhantes não poderão acompanhar seu filho 
às salas de aula, caso necessite de algum atendimento será encaminhado ao 
setor. Os alunos serão recebidos nas entradas por professores e conduzidos 
às salas de aula; 

 4. Nas entradas será aferida temperatura de todos, terá álcool para 
higienização das mãos e tapetes  com cloro para os calçados; 

 5. Não será permitida a entrada de pessoas com temperatura igual ou 
superior a 37,8° 

 6. O uso permanente de máscara é obrigatório dentro da APAE 

 



SALAS E CORREDORES 



 Nos corredores, salas e espaços comuns: 

 

 

 1. Existem  sinalizações e cartazes orientando comportamento 

e demarcando espaços proibidos de acessar; 

 2. A quantidade de alunos em sala será limitada 50% e cada 

aluno  terá assento identificado; 

 3. Os alunos devem se restringir às suas salas de aula, 

evitando  espaços comuns; 

 4. Será disponibilizado álcool em gel e estimulado o uso de 

lenços descartáveis para higiene nasal e bucal.  

 5. Será aferida a temperatura corporal periodicamente.  



 6. Alunos com temperatura igual ou  superior a 37,5º e/ou  com 
sintomas de Covid19  serão encaminhados para observação na 
Sala de triagem, no Centro de Reabiliotação.  

 7. Alunos que não conseguirem permanecer de máscara em 
tempo integral não poderão permanacer  na APAE; 

 8. Estará disponível para toda  a comunidade escolar  material 
com orientações sobre as medidas de higiene contra a COVID-
19  

 9. Será necessário trazer garrafinha de uso pessoal para 
utilização do bebedor. 

 10. Os paise/ou responsáveis tem  a obrigação de manter os 
filhos em casa quando  estiverem doentes ou com sintomas da 
Covid19 e comunicar a APAE. 

 11. Todos  materiais compartilhados deverão ser higienizados 
após uso.(materiais didáticos, computadores e equipamentos). 

 

 



HIGIENIZAÇÃO 



 1. Todas as áreas da APAE  serão limpas e  desinfectadas  a 

cada turno de aulas ( em especial pisos, maçanetas, 

corrimãos, interruptores, puxadores, demais superfícies de 

toque coletivo);  

 2. Será usada ventilação natural e permitida a entrada do sol 

nos ambientes sempre que for possível, mantendo ao máximo,  

portas e janelas abertas; 

 3. Limpar diariamente as cadeiras de rodas para os alunos que 

necessitam desse equipamento; 

 4. Todos os  colaboradores, professores e profissionais da 

saúde terão disponivéis  máscaras e outros equipamentos de 

proteção ao Covid; 

 5. Louças, talheres e demais utensílios usados na alimentação  

serão limpos e desinfectados a cada uso. 

 



SALA DE TRIAGEM 



 1. No Centro de Reabilitação estará localizada a Sala de 

Triagem,  local para observação e encaminhamento de  

pessoas com suspeita de sintomas da COVID-19. 

 2. Suspeitos de Covid19  serão encaminhados para  

isolamento, os pais e/ou responsáveis serão avisados e as 

autoridades sanitárias serão notificadas:  

 3. Professor colaborador ou Profissional da Saúde da APAE 

serão  afastados imediatamente das atividades até 

diagnóstico; 

 



ALIMENTAÇÃO 



 1. As refeições e lanches oferecidas pela APAE  aos  alunos 

serão  servidas em sala de aula. 

 2. Os lanches e refeições  serão transportados da  cozinha até às 

salas  contidos em  recipientes com tampa herméticas; 

 3. Os móveis e superfícies das  salas de aula serão ser 

desinfectados para o lanche. 

 4. Os lanches serão entregues nas salas por profissionais de 

apoio. 

 


