
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAFF

ORIENTAÇÕES INÍCIO DAS AULAS

O início do ano letivo da Escola de Educação Infantil do Caff será no dia 07 de 
fevereiro para os alunos já matriculados. Para os alunos novos, será após a matrícula e 
entrevista com a Equipe Técnica.

Em vista de estarmos vivenciando ainda  o momento de pandemia, continuamos 
seguindo todos os protocolos vigentes, medidas de prevenção e orientações que deverão 
serem mantidas tanto pelas funcionárias da escola quanto pelas famílias das crianças.

Orientações:
• Caso a criança apresente algum sintoma , esta deverá ser levada para avaliação e

atendimento, preferencialmente na Unidade de Saúde que atende a área de 
cobertura da escola, juntamente com o Cartão de Encaminhamento (deverá ser 
retirado no setor de Nutrição). Tão logo a família seja contatada pela escola, a 
criança deverá ser retirada imediatamente pelo responsável.

Posto Saúde Santa Marta
Rua Capitão Montanha, 27 1° andar Centro

                           COVID

• Febre (temperatura axilar > 
37,8ºC) ou sensação febril;

• Calafrios;

• Tosse; 

• Dor de garganta;

• Dor de cabeça;

• Congestão nasal (coriza); 

• Alteração no olfato ou no 
paladar.

• Dificuldade para respirar

• Cansaço/ fadiga

• Diarreia

                             ÔMICRON

• Febre e calafrios 

• Tosse 

• Dificuldade para respirar 

• Cansaço 

• Dor muscular ou no corpo 

• Dor de cabeça 

• Perda de olfato e paladar 

• Dor de garganta 

• Congestão nasal ou coriza 

• Náusea ou vômito Diarreia

• Vacinas: as vacinas contra COVID para crianças acima de 5 anos é uma opção da 
família, conforme divulgado pelo Ministério de Saúde. As demais deverão estar em 
dia.

• Enquanto perdurar o aumento dos índices de contágio de COVID/ÔMICRON, a 
entrada nas dependências da escola estarão restritas para visitantes e familiares. 
Caso haja a necessidade, fazer agendamento para falar com a Direção ou algum 
outro setor.



• Copos e mamadeira das crianças: modelo conforme orientação do Setor de 
Nutrição (por turma, conforme lista de material). Estes deverão retornar todo o dia 
para casa para serem higienizados.

• Aniversários: a escola planejou para 2022 a possibilidade da organização dos 
aniversários das crianças, mas enquanto o aumento dos índices de contágio 
estiver correndo, este momento está suspenso. A escola continua seguindo os 
protocolos vigentes para eventos.

• Horário de funcionamento da escola:

Turno Manhã: 08h às 08h30min 
Turno Tarde: 13h às 13h30min
Saída: 17h30min às 18h

A escola encerra suas atividades às 18 horas, quando todos os servidores e 
demais equipes concluem o expediente.

Sejam todos bem-vindos à ESEDI/CAFF 2022!

Equipe Diretiva e Equipe de Saúde da Escola


