
Orientações para 
2022

Colégio Evangélico Augusto Pestana
Rua Floriano Peixoto, 132 – Centro
Ijuí/RS



Rotina dos 
Alunos



Acessos:

Acesso, tanto pela manhã como à tarde, pela porta da biblioteca, à Rua 
Floriano Peixoto, no CEAP e pela 20 de setembro no CEAPzinho, para:

Higienização das mãos com a utilização de álcool gel 70%;

Aguardar o sinal no Pátio (manhã) e nas filas (tarde).



Acessos:

Não será permitido o acesso de acompanhantes. Somente 
alunos/colaboradores poderão ingressar no CEAP;

Nos horários de entrada de alunos NÃO SERÁ PERMITIDO O ACESSO DE 
FAMILIARES. 



Saídas

Saídas pela 20 de Setembro:

17h20min – M1 e M2

17h30min – Pré1 e Pré2



Saídas

Manhã:
Saída pela porta da Biblioteca;

Tarde
1º ano (17h55min) e 4º ano (18h) do Ensino Fundamental:

utilizando a saída da Rua José Bonifácio, ao lado do Laboratório 
de Informática;

2º e 3º ano (17h55min) do Ensino Fundamental: Saída pela 
porta da biblioteca;

5º e 6º ano Ensino Fundamental (18h):Saída pela porta da 
biblioteca.



Diversos



No trajeto casa/escola/casa

Utilizar máscara;

Ter álcool gel 70% para higienização das mãos.



Permanentemente

Estar atento aos sinais: em caso de sintomas gripais, coriza, febre 
acima de 37,8oC, procurar atendimento médico e permanecer em 
casa;

Evitar saudações como abraços, beijos e apertos de mão;

Ter sempre a sua garrafa com água para beber. Não compartilhe 
copos, garrafas ou talheres.



Permanentemente

Lavar sempre as mãos com água e sabonete. Dar atenção ao 
procedimento correto de limpeza, lavando entre os dedos, as costas 
das mãos e a ponta dos dedos;

Higienizar com álcool gel sempre que não puder lavar as mãos 
adequadamente;

Limpar seu celular com álcool e uma toalha descartável, várias vezes 
ao dia.



Permanentemente

Usar lenços descartáveis, colocando-os no lixo após o uso e 
higienizando as mãos imediatamente;

Caso for espirrar ou tossir, uso o cotovelo para se proteger e proteger 
aos outros;

Ter máscaras para trocar a cada 3 horas, colocando a máscara 
utilizada no lixo adequado, caso descartável, ou em um saco plástico, 
para levar para casa para ser lavada.



Permanentemente

Conferir diariamente o material necessário às aulas, para evitar 
solicitar material emprestado;

Não compartilhar materiais de uso pessoal: maquiagem, pentes, 
escovas de cabelo;


