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Alegria!
Vamos para a escola, mas...

e agora???



Começando os 
trabalhos

Preparação dos 
veículos.
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Comunicação
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Como instruir os 
usuários?

Embarque
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Como proceder a 
triagem e embarque?

Trajeto  e Desembarque

04

Cuidados importantes 
no trajeto até o 
desembarque?
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Importantes
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“A educação não tem preço, 
mas sua falta tem custo.”
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Importante lembrar:

Cada um tem o seu papel

Enquanto isso...

Os cuidados para a prevenção 
começam ainda em casa, quando 

o estudante se prepara para a 
aula.

A equipe de transporte prepara o 
veículo para uma viagem segura e 

protegida.

ESCOLAR

**Os adultos deverão acompanhar os menores até o embarque.



Começando 
os trabalhos

Como preparar o veículo 
para o transporte?

01



Os veículos devem ser limpos e 

higienizados (interna e externamente) a 

cada 24 horas, sendo que os pontos de 

maior contato dos usuários (corrimãos, 

balaústres, pega-mãos e pontos de apoio 

nos assentos) devem ser higienizados ao 

final de cada viagem realizada.

Também deverá ser realizado antes da 

primeira viagem.

ESCOLAR



02
Instruindo de forma clara e 

obetiva as boas práticas 
para a prevenção

Comunicação



Comunicação Verbal Comunicação Visual Postura
Conversar com os 
ocupantes sobre a 

prevenção

Ilustrar com cartazes e 
folhetos as formas de se 

proteger

Crianças se espelham nas 
atitudes dos adultos

Dicas de Comunicação
Sensibilizar o ocupante é zelar pela sua proteção!



Embarque

Como proceder na triagem 
e embarque

03



Em hipótese alguma será permitido que

as crianças/estudantes aguardem no ponto

de embarque sem acompanhante, que serão

liberados somente após a conferência da

temperatura corporal da criança/estudante

pelo funcionário responsável pela barreira

sanitária.

ESCOLAR



Como implementar a 
barreira sanitária?

É importante triar os 
ocupantes antes de sua 

entrada efetiva no veículo, 
evitando a exposição dos 

vulneráveis.



O Embarque

Na porta do Escolar, o monitor ou motorista, devidamente protegidos, estarão na

barreira sanitária e todas as crianças/estudantes deverão, obrigatoriamente,

passar por ela.

As crianças/estudantes estarão em fila, obedecendo ao devido distanciamento,

evitando-se assim, aglomeração nesses espaços.

Motorista ou monitor irá aferir a temperatura (na região da testa) de cada

criança/estudante com termômetro, sem contato físico. Se a temperatura for

maior que 37,5°C o usuário não poderá utilizar o transporte escolar.

Ressaltamos que o trajeto do transporte inicia-se na fila de embarque.







Atenção!

Caso algum usuário do transporte apresente tosse, mesmo que

leve, febre (>37,5°C), coriza, dor de garganta, dificuldade para

respirar, fadiga, tremores e calafrios, dores musculares, dor de

cabeça, perda recente de olfato ou paladar.

Ao manifestar qualquer um desses sintomas, será obrigatório

permanecer em casa, sendo proibido utilizar o veículo escolar e

sendo orientado a procurar uma unidade básica de saúde.



Importante!

O monitor irá direcionar a criança/estudante

ao seu respectivo assento e só após a acomodação

do passageiro será permitida a entrada de outro

usuário.



● O transporte escolar deve ser
organizado de forma que os
veículos circulem com um
terço (1/3) da sua capacidade
de ocupação. Ou seja, que os
alunos sejam distribuídos de
forma que mantenham o
distanciamento entre os
ocupantes.

Distanciamento





04
Cuidados importantes

Trajeto e 
desembarque



Cuidados no trajeto



Não é permitido aos usuários do

transporte escolar trocar de assento

durante a viagem.



No momento em que a criança/estudante desembarcar do 
veículo, o monitor e o motorista devem auxiliá-lo na 

desinfecção das mãos e higienizar a cadeira e cintos que ele 
ocupava assim que finalizar a viagem.



O desembarque deverá acontecer, um passageiro por vez, respeitando
sempre a ordem da primeira para última fileira. Deve-se recorrer ao
auxílio do monitor para organizar a saída. Os alunos deverão se
posicionar de forma cruzada (assentamento cruzado).

É obrigação do motorista e do monitor dispersar as aglomerações na
hora do desembarque, realizando controle de saída por meio de
sinalização e orientação verbal.



Você é muito 
importante para

garantir os níveis de segurança 
enquanto forem necessários, não 
descuidando no decorrer dos dias

ESCOLAR



Obrigado!

André de Oliveira Lacerda

Coordenação de Atenção Primária em Saúde
Secretaria Municipal de Saúde de Luisburgo
saude@Luisburgo.mg.gov.br
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