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NOVAS ORIENTAÇOES PARA RETIRADA/DEVOLUTIVA DE MATERIAL IMPRESSO 

NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NOVA SANTA ROSA-PR. 

 

 

A entrega de atividades/materiais impressos para as aulas remotas, está sendo uma das alternativas 

para que os alunos mantenham o vínculo com a aprendizagem, durante o período de isolamento, 

causado pela pandemia do novo coronavírus.  

Para a entrega, como há casos confirmados no município, todos os cuidados necessários para 

prevenção do Covid-19 estarão sendo redobrados, com regras mais rígidas para garantir a saúde de 

quem entrega e de quem for buscar os materiais. 

Para tanto,  

 os professores não poderão ter o contato direto com os pais ou responsáveis (os 

materiais estarão organizados na carteira de cada aluno, na sala de aula em que estuda, onde 

os pais ou responsáveis poderão deixar as atividades já realizadas e retirar as que irão levar 

para casa);  

 

 os pais ou responsáveis deverão organizar-se no em frente aos portões de entrada da 

escola, conforme indicação; 

 

  ao sair dirigir-se ao portão lateral da escola, conforme indicação; 

 

 todos deverão fazer o uso de proteção de álcool em gel, manter a distância e usar 

máscara.  

Observações: 

 será permitida somente a entrada de uma pessoa por família e maior de 12 anos;  

 as pessoas que apresentarem sintomas gripais deverão pedir para outra pessoa  retirar/entregar 

os materiais, comunicando a escola;  

 

Reiteramos a necessidade dos cuidados sanitários, agradecendo a compreensão de todos. 

 

 

Prezados diretores,  

Esta Orientação é de caráter geral, que poderá ser adequada a realidade de cada escola. Ressalta-se 

que como instrumento orientador foi concebido a partir de uma situação atual, cabendo, contudo, a 

sua aplicabilidade ser adequada nos diferentes contextos em que se encontra a Vigilância Sanitária. 
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