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Orientações aos estudantes do transporte escolar do ano de 2021. 

 

De acordo com a 4ª versão do Protocolo Sanitário de retorno às atividades escolares presenciais, 

da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, o transporte escolar poderá ser utilizado com 

50% da capacidade do veículo mantendo assim o distanciamento social para evitar o contágio 

durante o deslocamento casa-escola-casa. 

 

1) Orientações quanto à utilização do veículo: 

 manter as janelas abertas, sempre que possível, promovendo a ventilação natural e 

abundante, observando a segurança dos estudantes; 

 é obrigatório o uso de máscara durante o trajeto pelo motorista e pelos alunos; 

 utilizar álcool 70% durante o percurso; 

 evitar ficar tocando nas superfícies do veículo; 

 ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com a parte interna do cotovelo e em 

seguida higienizar o local; 

 caso o aluno ou o motorista apresentem sintomas gripais, tiverem familiares 

sintomáticos (assintomáticos) e aguardando o resultado de testes ou depois de 

contato com caso confirmado, precisará ficar em casa; 

 em qualquer um dos casos acima, os responsáveis pelo aluno ou o motorista deverão 

comunicar a escola (gestor escolar), que imediatamente irá comunicar aos pais ou 

responsável dos alunos que mantiveram contato com os mesmos e reportar a 

situação para a Unidade de Saúde do Município, a qual realizará a avaliação e 

verificará a necessidade de suspensão temporária do transporte; 

 o responsável ou o motorista preencherá a ficha de rastreamento de caso suspeito 

(documento necessário para o registro e acompanhamento do caso até que se 

confirme ou não a infecção pelo Coronavírus.); 

 em caso de confirmação de Covid-19, o aluno ou motorista só deverão retornar a 

utilizar o transporte mediante a apresentação de autorização médica. 

 é proibido o consumo de qualquer alimento dentro do veículo. 
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2) Atendimento aos responsáveis: 

 o atendimento aos pais e/ou responsáveis deverão ser agendados pelos telefones das 

secretarias escolares. 

 Escola Municipal “Dona Antônia de Almeida” – (32) 3291-1856. 

 Escola Municipal “Dona Santa” – (32) 3291-1155. 

 Escola Municipal “Padre Machado” – (32) 3291-1882. 

 

 

ATENÇÃO!!! 

Alunos com coriza, tosse, obstrução nasal, febre, diarreia, cansaço NÃO 

devem utilizar o transporte até LIBERAÇÃO MÉDICA. 

 

 

 

Agradecemos a compreensão e colaboração. 

 

 

 

          ____________________________________________________________ 

Assinatura dos pais ou responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


