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CADERNO DE NEN@S COVID - 19 
 

Queridos nen@s :  

Iniciamos un novo curso, novo é único, para todos os que formamos esta gran familia do 

cole de Buño. Estamos desexando vernos e retomar o noso día a día, pero como xa 

sabedes o COVID-19 segue a estar presente e debemos ser precavidos e responsables. 

Nesta tarefa estaredes sempre acompañados polas vosas familias e polos mestres do 

cole.  

Neste caderno queremos explicarvos como faremos na escola para adaptarnos a esta 

nova situación. 

 EQUIPO COVID-19  

 

Na escola contaremos con un Equipo que será o encargado 

de comunicar calquera incidencia tanto a vos como as vosas 

familias. Este Equipo está formado por:  

 Fernando 

 Carmen 

 Ana 

QUE FAGO ANTES DE IR AO COLE? 
 

PREPARO A MOCHILA  

 

 Na mochila teredes que meter:  

 A axenda.  

 

  O material que precisamos para o día: 

libros, carpeta ... 

 O estoxo.  

 

 Una bolsa ou caixa para gardar a máscara 

 Unha botella de auga.  Paquete pequeno de panos 

 almorzo para o recreo.  Unha máscara de reposto.  

 

 

Ata novo aviso non poderedes traer á escola xoguetes, cartas, cordas, balóns… 
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COMO ME SINTO HOXE?  

 

 

 Todas as mañás, comprobaremos a nosa temperatura, se 

temos tose…  

 Se tedes algún síntoma teredes que quedar na casa ata 

que o voso pediatra o diga.  

 Se non tedes ningún síntoma podedes vir á escola.  

SÍNTOME FENOMENAL, ASÍ QUE… Á ESCOLA! 

BUS  

 

Se ves en autobús tes que por a máscara e sentar onde te 

indique. 

O chegar baixarás ordenadamente e camiñarás en fila ate o 

teu posto na fila da túa clase. 

 PEÓN CUN ADULTO 

Se acodes á escola con mamá ou papá, tes que chegar puntual (ás 9.40) 

e non antes.  

Os dous entraredes no recinto escolar con máscara ate a liña vermella 

onde o teu acompañante terá que marchar porque non poden entrar o 

pavillón onde ti irás o teu posto na fila da túa clase.  

 

XA ESTOU NO COLE, E AGORA QUE? 

COMO ENTRAMOS?  

 

Entraredes polas portas do pavillón e 

iredes directamente para a fila da vosa 

clase e ocuparedes o lugar sinalado. 

Cando vos indiquen avanzaredes en fila 

respectando a distancia de seguridade e 

seguindo os camiños sinalizados ata a clase.  

 

Diríxome á miña aula procurando tocar o menos posible pasamáns, paredes, interruptores 

da luz, mobiliario común, portas, pomos, paredes...  

Nos accesos estará sempre un mestre para axudarvos e guiarvos, para que saibades en todo 

momento que tedes que facer e vos sintades acompañados e seguros.  
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NA AULA  

 Desinfecto as mans ao entrar na aula.  

 Vou ao meu sitio onde colgo a miña 

chaqueta e deixo a mochila no meu 

posto. 

  Teño que lembrar que o meu material 

non o podo prestar. 

 Se usamos algo común teremos que 

limpalo antes e despois do seu uso. 

  Merendaremos nas aulas ou na zona 

de recreo deixando todo limpo. 

As merendas serán saudables e non 

podedes compartir a merenda cos 

compañeiros. 

 

 

 

Nas aulas e en todas as dependencias do cole, contaredes co material hixiénico necesario: 

panos desbotables, xeles, papeleiras...para garantir a máxima hixiene.  

Os mestres estaremos pendentes para axudarvos en todo momento e recordarvos as normas 

hixiénicas e sanitarias, se tedes dubidas preguntade que estaremos sempre para vos.  

 

FÓRA DA AULA  

SEMPRE! que saias da aula tes que recordar dúas cousas:  

 

 

 

 

                    

 
Sempre coa máscara Mantén a distancia. 
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QUERO IR AO BAÑO!  

 

Os aseos teñen un aforo limitado, polo que non podemos ir todos 

a un mesmo tempo. Cando precisedes ir ao baño tedes que saber:  

 Se hai mais nenos tedes que esperar, respectando a 

distancia mínima. 

 Intentaredes estar o tempo imprescindible.  

 Tedes que lavar as mans despois de ir e utilizar as 

papeleiras.  

TEMPO DO RECREO!  

 

 

 Faremos a fila na clase e seguiremos o mestre ate a zona 

do recreo que nos toque.  

 Non podemos usar material ( balóns, cordas....), así que 

non podemos traelos á escola. 

  Cando remate o recreo agardaremos na nosa zona de 

xogo ate que os mestres nolo indiquen. En fila iremos a 

lavar as mans. 

  Sempre temos que levar a máscara posta.  

A COMER!  

 

Acudiremos ao comedor acompañados polo mestres, en orde e 

respectando a distancia mínima de seguridade e levando posta a 

máscara.  

Colocarémonos por aulas nos espazos asignados, non poderemos 

deambular polo comedor, se precisamos algo teremos que 

pedirllo ao persoal colaborador.  

MARCHAMOS PARA A CASA 

BUS  

 

Se vas en autobús tes que poñer a máscara.  

Sairemos en fila e acudiremos directamente ao noso bus, 

respectando a distancia mínima de seguridade. 

 PEÓN CUN ADULTO 

 Acudiremos aos lugar asignado para a saída de peóns, en orde 

respectando a distancia mínima de seguridade.  

Papá ou mamá estará esperándovos coa máscara posta e unha vez 

estamos fora teremos que saír das dependencias do cole. Non podemos 

quedarnos nos patios, nos accesos... 
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E SE ESTOU NA ESCOLA E NON ME ATOPO BEN? 

 

1. Aviso ao mestre/a.  

 

2. Na escola teremos uns espazos habilitados para 

estes casos. Un mestre acompañaranos a estas 

dependencias para avaliar os nosos síntomas.  

 

3. Neste espazo non podo estar con outro 

compañeir@, soamente poderei estar cun mestre.  

4. Chamaremos a casa para informar, para que 

veñan a buscarvos e seguiremos as instrucións que 

nos fagan chegar do centro de saúde.  

 


