
T R A N S P O R T E  E S C O L A R

EMPRESAS E CLIENTES JUNTOS 
NO COMBATE A COVID-19

CHECKLIST PARA 
RETOMADA SEGURA 
DAS ATIVIDADES

Olá empresário(a),  

Agora que você já conhece os principais protocolos e dicas 
para a retomada, chegou o momento de conferir se está 
tudo pronto para abrir as portas.  

Preencha o checklist abaixo e certifique-se de que todas as 
medidas foram tomadas para garantir a segurança de 
clientes, colaboradores e famílias. Se cada um fizer a sua 
parte, logo venceremos o desafio da Covid-19.  

Saiba mais em: www.sebrae.com.br/retomada   

1- Motorista Habilitado 
(Cart. D ou E) com 
Curso/Treinamento em 
direção defensiva e curso 
próprio para transporte 
escolar.  

2- Motorista capacitado 
para enfrentamento ao 
Covid19 e combate ao 
contágio do vírus. 

3- Identificação do 
motorista com uniforme e 
crachá, utilizando máscara 
facial higienizada. 

4- Possui máscaras para 
fornecer aos clientes 
desavisados ou 
esquecidos. 

5- Possui autorização ou 
adesivo do órgão oficial de 
controle ou fiscalização do 
tráfego escolar. 

 

10- Higienização constante 
do veículo, bancos, cintos, 
piso, apoiadores; 

11- Possui dispenser e 
fornecimento de álcool em 
gel 70%; 

12- Mãos do motorista 
lavadas com água e sabão 
(ou álcool em gel 70%) 
antes de iniciar o trajeto; 

13- Cinto de segurança 
para todos os ocupantes e 
mantendo o 
distanciamento social 
necessário; 

14- Possui barreira (de 
vidros e/ou plástico) entre 
a cabine do motorista e o 
restante do veículo, 
separando o motorista; 

VEÍCULO: DOCUMENTOS E ADEQUAÇÕES
AO COVID19



1- Veículo estaciona perto 
da calçada para embarque 
e desembarque dos 
passageiros. Em locais 
seguros, mesmo para 
embarque e desembarque 
de várias pessoas 
(evitando aglomerações). 

2- Quando possível, é 
realizada a aferição de 
temperatura dos 
passageiros no embarque, 
antes de adentrar ao 
veículo. 

3- Conferência e entrega 
de máscaras para os 
passageiros que não 
estiverem utilizando no 
embarque, antes de 
adentrar ao veículo.

4- Distanciamento mínimo 
entre pessoas nas filas na 
entrada do veículo para 
embarque de grupos de 
pessoas utilizando 
adesivos no chão, ou cones 
para demarcação da 
distância mínima. Seguindo 
o mesmo princípio no 
desembarque, sendo 
realizado paulatinamente, 
evitando ao máximo o 
contato físico entre os 
passageiros; 

  

5- Orienta verbalmente os 
clientes com empatia e 
educação, focando na 
segurança de todos. 
Reforçando estas 
orientações através de 
mídias sociais aos clientes 
e responsáveis, em um 
esforço de conscientização 
e educação de todos; 

6- Fornece e divulga o 
itinerário do veículo aos 
contratantes, com o trajeto 
definido e seus locais de 
parada pré-estabelecidos, 
evitando paradas em locais 
não apropriados (podendo 
compartilhar por 
aplicativos de trânsito em 
tempo real a sua 
localização a quem se 
interessar). 

6- Possui Selo de vistoria 
periódico 
(anual/semestral) no 
para-brisa. 

7- Possui Faixa amarela na 
lateral (40cm) destacando 
“ESCOLAR”. 

8- Veículo com Placa 
Vermelha/Especial para 
Transporte Escolar. 

9- Documento do veículo 
em dia e motorista 
portando documentos 
pessoais e habilitação. 

15- Janelas abertas para 
circular/oxigenar o veículo 
internamente, mas com 
limite de 10cm de abertura; 

16- Possui adesivos de 
comunicação visual sobre 
o Covid19 e como evitar o 
contágio, orientando os 
passageiros;  

17- Pneus em bom estado 
de utilização; 

18- Possui tacógrafo 
aferindo a velocidade 
máxima do veículo. 

EMBARQUE E DESEMBARQUE INDIVIDUAL
E COLETIVO: 


