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Cuidados em casa:

• Medir a temperatura;

• Observar sinais gripais;
• Coriza;

• Tosse;

• Dor de garganta;

• Congestão Nasal.

• Se a criança apresentar FEBRE acima de 37,5oC ou algum dos 
outros sintomas, combinados ou não:

FICAR EM CASA



Cuidados em casa:

• Caso a família tenha viajado ou necessitar viajar, aguarde 
pelo menos uma semana antes do retorno presencial à 
escola;

• Na situação em que algum familiar estiver com sintomas ou 
com diagnóstico positivo, mesmo que o aluno não apresente 
sintomas, permaneça em casa;

• As aulas serão transmitidas, não haverá perdas aos alunos.



Entrada Manhã:

Acesso pela porta da biblioteca, à Rua Floriano Peixoto:

7h10 – 7h20 – Ensino Médio

7h20 – 7h30 – 7º, 8º e 9º ano

Não será permitido acesso em horários diferentes;

Não será permitida entrada após o início das aulas.



Entrada Tarde:

Acesso pela porta da biblioteca, à Rua Floriano Peixoto:

13h – 13h10 – 4º ano e 5º ano

13h10 – 13h20 – 2º ano e 3º ano

13h20 – 13h30 – 1º ano e 6º ano

Acesso pela porta principal:

13h15 – 13h30 – Ensino Médio

Não será permitido acesso em horários diferentes;

Não será permitida entrada após o início das aulas.



• Educação Infantil:

Entrada Tarde:



Acessos:

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

Pais de alunos do 1º ao 5º ano: aguardem, na entrada, a aferição de 
temperatura do aluno.

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



Recreio & Alimentação

O tempo de recreio será diminuído a fim de organizar um 
escalonamento;

Os alunos deverão trazer lanche de casa;

A aquisição de lanche na cantina será organizada pelos proprietários, 
mediante encomenda prévia. Não haverá venda de última hora.



Saídas

Manhã:

Ensino Fundamental: 7º, 8º e 9º - Saída escalonada (controlada 
pelos professores) pela escada principal, e saída imediata pela 
porta principal;

Ensino Médio:  1ª e 2ª - Saída escalonada controlada pelos 
professores, escada da lateral da Sala dos Professores e saída 
pela Rua José Bonifácio;

Ensino Médio 3ª: saída direta pela porta da Biblioteca.



Saídas

Tarde:

1º ano do Ensino Fundamental (17h45min) : descendo pela escada localizada na lateral 
da sala de professores, utilizando a saída da Rua José Bonifácio, ao lado do Laboratório 
de Informática;

2º ano do Ensino Fundamental (17h45min): Saída pela escada principal e deslocamento 
para a porta da biblioteca;

3º ano do Ensino Fundamental (17h50min) : descendo pela escada principal, utilizando 
a porta principal na Rua Floriano Peixoto;

4º ano (18h): saída pela porta da Rua José Bonifácio;

5º e 6º ano Ensino Fundamental (18h): Saída escalonada (controlada pelos professores) 
pela escada principal, e saída imediata pela porta principal.


