
 

ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL ESPAÇO HARMONIA 

 VOLTA ÀS AULAS  

Senhores Pais, 

Estamos preparados para retorno em  08 de Outubro com atividades extracurriculares  as 
terças e quintas -feiras nos seguinte horários: 

Manhã: das 9h00 às 11h00                           Tarde:das 13h00 às15h00 

Orientações gerais:  

1.    Consultar os protocolos de Segurança de Volta às Aulas da Escola Espaço 
Harmonia (Disponível no site da Escola), baseado no documento oficial da Cidade 
de São Paulo. 

2. Apresentar a carteira de vacinação comprovando aplicação da vacina para gripe           

comum e H1N1 realizada em 2020.  (cópia xerocada) e atestado médico. 

3. Autorizar aferição de temperatura do aluno (a) diariamente ou sempre que houver            

necessidade. 

4. Confirmar que nenhum membro da família, ou pessoa que habita a mesma            

residência ou ainda que tenha contato frequente não está doente ou apresentou            

recentemente sintomas que possam ser considerados razoavelmente indicativos da         

possibilidade de ter contraído COVID-19. 

5. Estar ciente do afastamento imediato da criança por 14 dias, em casos de febre              

associada com um ou mais sintomas da COVID-19 ou algum membro da            

família/mesma residência apresente sintomas. 

6. A escola adotará sistema de Drive Thru .) Os carros deverão permanecer em fila de               

acordo com a ordem de chegada na frente da Escola.  

7. A criança deverá permanecer dentro do carro, um funcionário irá retirá-la e,            

entregá-la na saída. 

 

8. A criança deverá fazer a troca da máscara antes de sair do carro (opcional) 

  
9. Não será permitido aglomerações nas calçadas, sendo de responsabilidade dos pais           

o cumprimento com os horários de entrada e saída , conforme período/horário            
solicitado.    

10. O acesso dos pais/responsáveis à recepção, ambiente escolar, atendimento e          
reuniões, está temporariamente restrito e só deverá acontecer com agendamento          

1 

 



prévio. Priorizaremos o atendimento de forma virtual, através de telefonemas,          
aplicativo e vídeo chamadas, caso seja necessário. 

11. Solicitamos aos pais ou responsáveis que dêem preferência para mochilas plásticas           
ou de material de fácil higienização, evitando mochilas de tecidos;  

12. Escova de dentes com protetor ( será usada somente quando as crianças voltarem             
nos horários habituais) deverá ser enviada para a Escola na sacola de higiene,  que              
será devolvida para casa todos os dias para esterilização . Não será permitido o uso               
de toalhas de pano,  escola fornecerá papel toalha e copos descartáveis. 

● Na mochila do aluno deverá conter apenas:  

❖ Troca de roupa , material para higiene pessoal ex: fraldas, lenços , etc.  

E como opcional para alunos a partir do GII, saquinho etiquetado com máscaras limpas              
(quantidade adequada para passar o período) e saquinho etiquetado para máscaras sujas. 

Em anexo modelo da etiqueta . 

 

 

 

Solicitamos imprimir, preencher e assinar as páginas 3, 4 e 5 , juntamente com cópia da 

carteira de vacinação constando que a criança  tomou vacina da gripe 2020 e atestado médico. 

Esses documentos deverão  ser enviados via e-mail até dia 07/10/2020. 

educação@escolaespacoharmonia.com.br, 
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ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL ESPAÇO HARMONIA 

TERMO DE RESPONSABILIDADE/RETORNO DAS AULAS  

 

Aluno (a):__________________________________________________Turma:___________ 

 

( ) Declaro que o (a) aluno (a) supracitado (a), RETORNARÁ às aulas extracurriculares à               
partir de 08/10/2020.: 

(      )  Autorizo aferição de temperatura  diariamente ou sempre que houver necessidade; 

( ) Confirmo que nenhum membro da família, ou pessoa que habita a mesma residência ou                

ainda que tenha contato frequente não está doente ou apresentou recentemente sintomas que             

possam ser considerados razoavelmente indicativos da possibilidade de ter contraído          

COVID-19;. 

( ) Confirmo que não houve contato direto com pessoa suspeita ou confirmada para              

COVID-19 nos últimos 14 dias; 

( ) Estou ciente que devo cumprir todas as exigências de segurança estabelecidas pelos              

Protocolos de Segurança da  Escola Espaço Harmonia; 

 

 
 

São Paulo,_____/______________________________de 2020. 

 

Nome do Responsável Legal:____________________________________________________. 

RG do Responsável Legal:________________________________. 

 

 

Assinatura:__________________________________________________________________. 
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QUESTÕES COMPLEMENTARES: 

1. O (a) aluno (a) pertence ao grupo de risco? (    ) Sim    (     ) Não 
 

2. O (a) aluno (a) foi contaminado pelo COVID-19? (     ) Sim (      )Não 
 

3. Algum parente do aluno já foi contaminado pelo COVID-19? (     ) Sim (      )Não 
 
4. Se sim, quais parentes foram contaminados pelo COVID-19 (Listar nomes): 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
Atualização de dados: 

Responsável legal       Grau de parentesco Celular (Whatsapp) 

1   

2   

3   

4   

 

e-mail válido  

1 

2 

 

São Paulo, _____/______________________________de 2020. 

 

Nome do Responsável Legal:____________________________________________________. 

RG do Responsável Legal:________________________________. 

 

 Assinatura:__________________________________________________________________. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONSENTIMENTO LIVRE EM             

SITUAÇÃO DE PANDEMIA DE COVID-19 

 

Eu,____________________________________, portador do CPF número:_____________________e     

RG:_____________________ responsável pelo aluno    

(a)___________________________________________________, matriculado na turma________, da     

Instituição de Ensino Escola de Educação Infantil Espaço Harmonia, afirmo estar ciente sobre os              

protocolos de segurança necessários durante a pandemia de Covid-19, bem como afirmo ciência do              

estado de transmissão comunitária do COVID-19. 

Considerando que se trata de um agente patológico que pode afetar qualquer membro da comunidade               

escolar e de seu entorno e que, muitas vezes, esse agente pode ser assintomático em algumas pessoas,                 

declaro que estou ciente dos riscos que envolvem o retorno às aulas presenciais. 

 

São Paulo,_____/______________________________de 2020. 

 

 

 
Nome:___________________________________________________________________________. 

RG:______________________________________________________________________________. 

Assinatura Responsável:________________________________________________________________. 
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   MÁSCARAS LIMPAS 

Nome:..................................................... 

Turma:...................  

Professora:.............................................

 

 

  

 

 

 

 

 

      MÁSCARAS SUJAS  

Nome:.................................................... 

Turma:...................... 

Professora:............................................
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