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Princípios 
básicos no 
transporte 

escolar 
 

Prezado parceiro, 
 

Contamos com a sua participação para garantir um retorno 

seguro às aulas presenciais. Para que tudo ocorra de maneira 

tranquila é necessário nos adaptarmos a essa nova rotina 

de cuidados, visando a prevenção e atenção aos protocolos 

sanitários e de distanciamento específicos para o transporte 

escolar. 

 
Também gostaríamos de destacar a importância dessa parceria. 

Afinal, vocês, colaboradores, transportam o nosso bem mais 

precioso: os estudantes matriculados na rede de ensino 

municipal. 

 
Para instruí-los, confeccionamos esta cartilha que reúne as 

orientações para garantir esses procedimentos. Portanto, 

é recomendável a leitura deste material e, assim, seguir em 

conformidade com os protocolos adotados pelo Munícipio de  

prevenção do contágio por Covid-19. 
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Recomendações às 
empresas de transporte 
escolar e demais 
colaboradores que 
prestam o serviço 

 
Fixar cartazes e adesivos no interior dos veículos,com 

instruções sobre os  procedimentos adequados para o uso de 

máscaras faciais, a  lavagem das mãos e utilização de álcool 

em gel 70%. 

As empresas e responsáveis pelo transporte escolar devem 

providenciar os equipamentos de proteção abaixo, adequados 

para todos os tipos de veículos de transporte escolar. 

• Máscaras faciais 

• Luvas 

• Álcool em gel 70% 

• Soluções desinfetantes para as mãos 

• Termômetro digital infravermelho 

• Tapete sanitizante veicular 

As empresas de transporte escolar deverão oferecer treinamento 

para todos os motoristas, monitores e demais colaboradores sobre 

como desinfetar instalações e superfícies de forma adequada, 

bem como orientações sobre etiqueta respiratória 

e higiene pessoal. A equipe deverá ser capacitada para se 

comunicar com os pais, crianças e estudantes, a fim de orientá- 

los sobre as medidas adotadas para evitar a propagação do vírus. 
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Orientações 

à equipe 
responsável 

pelo transporte 
dentro do veículo 

 
• O motorista do veículo e o monitor devem garantir que todas 

as normas previstas neste documento sejam devidamente 

aplicadas. 

 
• Todos os prestadores do serviço de transporte escolar devem 

fazer o uso obrigatório de máscaras  (cobrindo a boca  e o nariz), 

com sapatos fechados e álcool em gel 70% para higienização 

das mãos, durante o exercício da função. 

 
• Manter dentro dos veículos todos os equipamentos de 

prevenção e proteção fornecidos pelas empresas de transporte 

escolar ou adquiridos por motoristas autônomos, em perfeita 

condição de uso e acessível a todas as crianças/estudantes. 

 
• È expressamente proibido o transporte de Passageiros. 
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Providências práticas 
e orientações no 
tratamento com 
os pais/responsáveis 

 
• Aferir a temperatura de todas as crianças/estudantes, 

utilizando termômetro digital infravermelho, antes e após o 

embarque nos veículos de transporte escolar. 

 
• Observar e conferir junto aos pais/responsáveis, se alguma 

criança/ estudante apresenta sintomas característicos da Covid-

19 (sintoma gripal, estado febril, aferição de temperatura acima 

de 37,5 °C). 

 
• Apresentando qualquer um desses sintomas, é vedado o 

embarque da criança/estudante nos veículos de transporte 

escolar. 

 
• Conferir se todas as crianças/estudantes utilizam a máscara de 

proteção da forma correta e orientá-las a evitar qualquer 

aproximação como: abraços, beijos e brincadeiras com as mãos. 

 

Atenção: essa conduta vale para embarque, percurso  
e desembarque do veículo de transporte escolar. 
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Providências práticas 
e orientações no 
tratamento com os 
pais/responsáveis 

 

• Realizar o controle diário de acordo com as obeservações 

feitas pela escola.(Escala e monitoramento dos 

alunos“Observações”, quais crianças/estudantes não 

embarcaram em decorrência da apresentação de estado febril 

ou gripal. 

 
• Caso se constate que alguma criança/estudante apresentou 

estado febril ou gripal durante o percurso da casa à escola, o 

monitor deve comunicar à direção da escola em que ela está 

matriculada, para que sejam adotadas as providências cabíveis. 

 
• Caso se constate que alguma criança/estudante apresentou 

estado febril ou gripal durante o percurso, o monitor deverá 

comunicar essa situação para a escola. 

 
• O embarque da criança/estudante de até 12 anos será , será 

orientado para que  esteja acompanhada por um responsável. 
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Normas protocolares de 
prevenção à Covid-19 no 
interior dos veículos de 
transporte escolar 

 
• Observar o distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e 

meio) entre as crianças; 

 
• Realizar a limpeza e manutenção do tapete sanitizante veicular 

a cada trajeto de ida e volta, fazendo uso de solução de três 

colheres de água sanitária para cada litro de água. 

 
• Realizar a desinfecção completa de todos os locais de contato 

das mãos no interior dos veículos (volante, câmbio, alças, 

corrimãos de entrada etc.), com álcool gel ou líquido 70%, a cada 

trajeto de ida e volta. 

 
• A lotação deverá ser reduzida em 50%, com medidas de 

distanciamento entre as crianças/estudantes, para prevenir 

o risco de infecções dentro dos veículos, sendo obrigatória a 

distância mínima de 1,5 (um metro e meio) entre cada 
criança/estudante. 

 
• Recomenda-se que os bancos desocupados sejam sinalizados, 

garantindo assim, o distanciamento necessário. 

 
• É necessário que os estudantes estejam dispostos de forma 

intercalada. 

 
• Manter no interior do veículo uma lixeira para coletar todo o tipo 
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de lixo produzido durante a utilização do transporte, que deverá 

ser esvaziada ao final de cada trajeto. 

 
• Fixar na parte exterior dos para-brisas dos veículos, adesivos 

que informem sobre a obrigatoriedade do uso de máscara facial 

como condição para o embarque.  
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Orientações 
às crianças 
estudantes 

 
• O motorista e o monitor devem orientar a criança/estudante 

a utilizar o tapete sanitizante veicular na entrada e saída do 

veículo, higienizar as mãos com álcool em gel 70% e usar 

corretamente a máscara facial (cobrindo boca e nariz), durante 

o embarque, trajeto e desembarque do veículo de transporte 

escolar, conscientizando-a sobre a importância em adotar 

sistematicamente esses procedimentos de prevenção à Covid-19. 

 
• O monitor deve garantir que as crianças/estudantes 

permaneçam sentados nos lugares correspondentes, durante 

todo o trajeto do transporte escolar. 

 
• O monitor deve orientar e garantir que as crianças/estudantes 

não compartilhem alimentos e objetos de uso pessoal no interior 

dos veículos de transporte escolar. 
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Limpeza e 

desinfecção dos veículos 
de transporte escolar 

• Zelar pelas condições de higiene e 

limpeza dos veículos, não permitindo o 

acúmulo de poeira ou sujeira. 

• Recomenda-se a limpeza geral (interna e externa) dos veículos 

de transporte escolar, para a remoção de microrganismos, 

sujeiras e impurezas das superfícies e a desinfecção com 

produtos químicos para matar microrganismos em superfícies. 

Esses procedimentos devem ser realizados ao fim de cada turno 

de trabalho. 

• Os agentes utilizados para desinfecção são álcool gel ou 

líquido 70%, produtos à base de hipoclorito de sódio ou cálcio na 

concentração de 0,5%, alvejantes contendo hipoclorito de sódio 

ou de cálcio, peróxido de hidrogênio, ácido peracético 0,5%, 

quaternários de amônio, entre outros, a serem aplicados 

conforme nota técnica da ANVISA com recomendações e alertas 

sobre procedimentos de desinfecção em locais públicos, 

realizados durante a pandemia da COVID-19. 

• As superfícies frequentemente tocadas: corrimãos, barras de 

apoio, assentos, manoplas de câmbios e volantes deverão ser 

limpas e higienizadas no início do primeiro trajeto e ao final de 

cada trajeto de ida e volta e quando houver sujeira visível. 

• A limpeza e manutenção do tapete sanitizante veicular a cada 

trajeto de ida e volta é indispensável. Para garantir isso, deve-se 

utilizar a solução aprovada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), que consiste em uma mistura de três colheres de água 

sanitária para cada litro de água. 
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Ambiente 
arejado nos 
veículos de 
transporte 
escolar 

• Os veículos deverão trafegar com as janelas abertas 

(observando o limite de abertura de 10 cm para veículos de 

transporte escolar), mantendo a ventilação e circulação do ar. 

 
• Fica expressamente proibido o uso de ar condicionado dentro 

dos veículos, para evitar a dispersão e circulação do vírus no 

ambiente. 



 

 


