DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SÃO JOÃO DO PAU D´ALHO/SP
Protocolo para o Transporte Escolar na retomada das aulas
presenciais.
m um novo cenário e dentro de uma nova realidade
Em um novo cenário e dentro de uma nova realidade pós-pandemia do
Coronavírus, a principal questão que fica é como pais, alunos e escolas voltarão às aulas
com tranqüilidade e sem preocupações com novos contágios.
Nos últimos meses, o mundo passou por uma grande transformação no que se
refere à higiene e aos cuidados com a saúde. E é natural que, daqui para frente as
pessoas fiquem mais atentas em alguns aspectos, como lavar mais as mãos e utilizar o
álcool gel com mais freqüência.
Cuidados como estes sempre foram necessários, contudo, agora, são
fundamentais para que se mantenha afastada qualquer possibilidade de contaminação
com a Covid-19.
O Departamento Municipal de Educação, preocupado com prevenção de
doenças, especialmente a COVID-19, elaborou baseado nas recomendações do
Ministério da Saúde este Protocolo de boas práticas de higiene para o transporte escolar,
que atende as Unidades Escolares Estaduais e Municipais do município de São João do
Pau D’Alho.
Nele, há orientações e dicas para que condutores e monitores do transporte
escolar, escolas e pais possam estar mais atentos à prevenção durante os deslocamentos
para as escolas e de volta para casa.
Aos condutores e monitores do transporte escolar cabe assegurar a proteção dos
alunos com algumas recomendações de higiene de acordo com o Ministério da Saúde,
conforme segue:
Observe

Garanta
Proporcione

Os condutores e monitores deverão:
•

Fazer uso de máscaras de pano e periodicamente fazer a troca, preferencialmente a
cada viagem;
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•

Fazer uso contínuo de álcool gel 70%*, para higienização das mãos e evitar o
contato das mãos com o nariz, a boca e os olhos;

•

Disponibilizar no veículo frasco com álcool gel 70%*, para uso dos alunos, em
local de fácil acesso como na entrada e saída dos veículos;

•

Instruir os alunos sobre etiqueta respiratória e de higiene, ensinando e incentivando
a forma correta de lavar as mãos, com água e sabão, além de aconselhar sobre o uso
do álcool gel 70%, ao entrarem e saírem do transporte escolar*.

•

Higienização rápida e constante de superfícies e pontos de contato dos alunos, como
bancos e apoios em geral, com álcool 70% ou preparações antissépticas ou
sanitizantes de efeito similar;

•

Manter, sempre que possível, janelas e alçapões de teto abertos durante o trajeto
para manter o ambiente arejado. E higienizar prioritariamente.

•

Se o ar condicionado for imprescindível, uma janela precisará ser mantida aberta
para permitir o fluxo de ar.

•

Assegurar a constante higienização do sistema de ar-condicionado;

•

Fixar cartazes com orientação sobre as medidas preventivas e etiqueta respiratória
no interior do veículo;

•

Observar o percentual de operação dos veículos em face da quantidade de alunos
conduzidos;

•

Comunicar a obrigatoriedade de uso de máscaras pelos alunos, ao entrar no
transporte escolar.
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•

No embarque, o monitor do transporte escolar deverá perguntar ao aluno se
apresentou alguns sintomas da gripe (calafrio, falta de ar, tosse, dor de garganta, dor
de cabeça, dor no corpo, perda de olfato/paladar e febre) e, se o aluno apresentar
qualquer um dos sintomas, deverá entrar em contato com os familiares e levá-lo de
volta para casa;

•

O monitor do transporte escolar deverá organizar a distribuição dos alunos, no
interior do veículo, com o percentual de 50% de lugares ocupados, de modo a
manter o distanciamento (a ocupação de assentos deve ser escalonada).
“Fica claro que os veículos são para o transporte de alunos cadastrados, vedado o
uso para outros que não se encaixem nesta condição”.

•

Higienizar as mãos com álcool gel 70%, logo após contato com portas, volante,
alunos e manuseio de mochilas;

•

Orientar os alunos a não compartilharem materiais como brinquedos, canetas,
lanches etc, no interior do veículo;

•

Orientar os alunos a manterem distanciamento de 1,5 m na fila de espera pelo
transporte escolar;

•

O condutor do transporte escolar deverá Intensificar a limpeza e desinfecção dos
carros, incluindo portas, maçanetas, poltronas, janelas, volante, cinto de segurança
(parte metálica), após cada viagem. Usando solução com água e sabão + saneante
como álcool 70% líquido;

Ao chefe do transporte:
• Caberá a responsabilidade de identificar se as práticas de higienização estão sendo
implementadas nos veículos escolares, uma vez que novas regras de prevenção
foram instituídas pela escola de acordo com as normas recomendadas pelo
Ministério da Saúde.
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O Departamento Municipal de Educação vem solicitar as Unidades
Escolares Estaduais e Municipais que supervisione os condutores e monitores de
transporte escolar, quanto ao cumprimento das novas medidas sanitárias.

“Somente com a orientação adequada, com a realização e
manutenção dos procedimentos de higiene e prevenção, podemos voltar à
normalidade com segurança evitando que a pandemia ganhe proporções
maiores.”
São João do Pau D’Alho, 01 de Fevereiro de 2021.
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