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   Importância do uso de máscara
    para prevenção do Coronavírus

    

Módulo 2 - Integrados

Até o dia 26/10, estudantes regular-
mente matriculados nos cursos técni-
cos integrados do Campus Alvorada 
podem se inscrever para o módulo 2 
das Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais (APNPs), conforme 
Edital 11/2020.

Os requisitos para inscrição são: estar 
regularmente matriculado em um cur-
so técnico integrado da unidade e dis-
por de uma conexão com internet para 
acessar os materiais disponibilizados 
de forma remota por meio de tecno-
logias de informação e comunicação.

Aqueles já inscritos no módulo 1 das 
APNPs estarão automaticamente 
inscritos para o 2. Nesses casos, se a 
opção for por não realizar o novo 
módulo, solicita-se informar o Setor de 
Ensino pelo e-mail 
ensino@alvorada.ifrs.edu.br.

As inscrições serão exclusivamente 
por formulário on-line. A adesão é pela 
totalidade das APNPs propostas.

O módulo 2 inicia no dia 3/11.

APNPs

As versões em Libras estão disponíveis em: https://ifrs.edu.br/alvorada/institucional/comunicacao/informes-covid-19/

   Uma das formas de transmissão 
do Coronavírus é através da 
disseminação de gotículas sus-
pensas no ar quando as pessoas 
infectadas conversam, tossem ou 
espirram. Dessa forma, o uso de 
máscara (comprada ou caseira) é 
recomendado para diminuir o risco 
de contaminação pelo Coronaví-
rus. Considerando que é possível 
estar contaminado pelo vírus mes-
mo sem apresentar sintomas da 
doença, o uso de máscara pela 
população tem como base a pro-
teção coletiva: quem usa se pro-
tege e também aos outros. 
  Não podemos esquecer que o 
uso de máscara é apenas mais 
um dentre os cuidados essenciais 
que devemos ter para evitar a  

transmissão do Coronavírus. Ou 
seja, mesmo utilizando a máscara, 
devemos atentar para a lavagem 
de mãos, as medidas de higiene, a 
distância entre as pessoas e o 
isolamento social, por exemplo.
   Além disso, é necessário que as 
pessoas façam uso correto da 
máscara. Lembre-se que a másca-
ra é de uso individual; isto é, não 
compartilhe sua máscara com ou-
tras pessoas (nem com mãe, filho, 
irmão, marido, esposa...). Também, 
é importante não tocar o rosto de-
pois de colocar a máscara e fazer 
a limpeza conforme orientações do 
Ministério da Saúde. E, não esque-
ça: a lavagem de mãos deve ocor-
rer sempre, antes e depois de colo-
car e retirar a máscara do rosto.
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