
PROTOCOLO 
DE volta 
Às aulas

PANDEMIA: 
PLANO DE RETORNO



Este documento é baseado 
em relatos de países que já 
retomaram as atividades
escolares, nas orientações da 
Organização Mundial da Saúde; 
da Sociedade Brasileira de 
Pediatria e em Nota Técnica do 
Ministério da Educação.
O protocolo foi idealizado para 
discutirmos e refletirmos sobre 
o processo de retomada visando 
o bem-estar das crianças e 
funcionários, e promover a 
maior conscientização sobre a 
Covid-19.
Estas orientações 
proporcionarão maior  
segurança aos alunos, 
professores e colaboradores. 



Contudo, sua implementação 
só será bem-sucedida se houver 
uma comunicação transparente 
e objetiva entre escola-família 
para o monitoramento e 
afastamento dos casos suspeitos
e/ou confirmados e também na 
aplicação efetiva das medidas 
contínuas de prevenção para 
que o colégio se torne um 
ambiente seguro para a vivência 
da aprendizagem e relações.



MEDIDAS  
ESTRUTURAIS

> Materiais  
de higiene
O Colégio disponibilizará 
sabão e álcool em gel 
em diversos locais, 
como salas de aula,
corredores, banheiros, 
recepção, entrada e 
saída da escola;

> recepção  
dos alunos
Somente os alunos poderão 
circular dentro do espaço 
interno. Pais/Responsáveis 
e visitantes 
terão acesso 
através da 
Rua Jaguari, 364;



> aMbientes  
aMplos e arejados
Portas e janelas abertas, 
estimulação de atividades 
ao ar livre e restrição ao 
uso do ar condicionado;

> bebedouros
Manutenção 
sempre em dia 
e uso restrito 
para encher 
as garrafinhas 
de água;



> identificação 
Todo material de 
higiene do aluno 
deverá estar identificado 
com nome e não 
poderá ser compartilhado. 
O aluno deverá trazer garrafa de 
água individual para permanecer 
nas atividades da escola;

> atenção aos horários
Para evitar aglomeração na 
entrada e saída de alunos, 
atenção especial aos horários;



> atividades coletivas
Jogos, competições, festas, 
reuniões e comemorações 
estarão suspensas;



> Máscaras
Os alunos deverão permanecer 
na escola com um kit de 
máscaras suficientes para as 
trocas necessárias, respeitando o 
tempo ideal do uso. As máscaras 
usadas deverão ser guardadas 
no material do aluno (saquinho 
higiênico) para que retornem 
para lavagem e desinfecção;



Pessoas externas 
ao processo 
educativo só poderão 
entrar na escola em horários 
alternativos às aulas e/ou 
presença de alunos, 
respeitando as normas sanitárias.

MEDIDAS DE 
DISTANCIAMENTO 
SOCIAL
> teMperatura
Aferição de todos os alunos e 
colaboradores na entrada do 
Colégio. Pessoas com temperatura 
acima de 37,5ºC não poderão 
permanecer na escola;

> entrada de 
fornecedores



> toten 
de álcool 
eM gel
Higienização 
das mãos nas 
entradas do Colégio;

> Mochila
Deverão conter apenas 
o material do dia. Não 
trazer brinquedos ou 
outros objetos. As 
mochilas deverão ser 
higienizadas em casa 
com álcool 70% e 
revesti das em sacos 
plásti cos para maior 
segurança;

> tapetes sanitizantes
Higienização do solado 
dos sapatos;



> higienização 
dos Materiais
É importante que os materiais 
levados pelos alunos dentro da 
mochila venham higienizados 
da residência;

> uniforMe
Caberá à família o cuidado com 
o uso do uniforme, que deverá 
ser usado somente no ambiente 
escolar, sendo trocado ao 
retornar para casa.



DURANTE A 
PERMANÊNCIA  
NO COLÉGIO

> professores e 
funcionários
A entrada e saída destes 
profissionais serão 
realizadas por meio de 
portão independente;

> sala de aula
Todas as turmas serão divididas 
quando necessário, respeitando 
a recomendação de manter um 
espaçamento entre os alunos 
dentro da sala de aula (mínimo 
de 1,5 metro entre carteiras);



> lanches 
Pedimos que não enviem 
alimentos que necessitem de 
refrigeração ou aquecimento. O 
colégio não poderá abrir exceção.

> cantina
Seguirá todas as normativas  
dos órgãos de Saúde;



> educação física 
As aulas serão adaptadas 
para que as atividades 
ocorram com segurança;

> intervalos de aulas, 
entrada e saída
Preparados de forma a não existir 
aglomeração entre os alunos;



> refeitÓrios
Lugares marcados, com 
espaçamento de 1,5 metro, e 
horários diferenciados para as 
turmas;

> MonitoraMento
As turmas serão 
observadas nos 
intervalos, mesmo 
à distância, a fi m de 
detectar possíveis 
sintomas, espirros, 
tosse, etc.



MEDIDAS DE HIGIENE
> Mãos
Intensificação do 
cuidado com a 
higienização 
das mãos,
especialmente 
na chegada ao 
Colégio. Antes 
e após o lanche e 
ida ao banheiro, e 
sempre que possível;

> álcool eM gel
O Colégio disponibilizará 
totens e dispensers de álcool 
em gel, mas sugerimos que os 
senhores Pais/Responsáveis 
enviem de casa o álcool em gel 
de seus filhos 
na mochila 
escolar;



> cabelos
Deverão ser presos e não usar 
acessórios (anéis, brincos, relógios);

> reforçar a técnica 
adequada de  
higienização das Mãos
Duração mínima de
40 segundos, 
utilizando água 
e sabão ou 
20 segundos 
quando 
utilizado 
álcool em gel;

 



Atividades lúdicas e 
vocabulário adequado para a 
conscientização dos alunos de 
acordo com faixa etária;

> lenços 
Não será permitido o uso e reuso 
de lenços de pano ou chupeta 
amarrada na fralda;

> tosse ou espirro
Orientar para o 
uso do antebraço 
(cotovelo dobrado); 

> adequação



> rosto
Evitar tocar nos olhos,  
boca e nariz;

> garrafa de água
Cada aluno deverá ter sua própria 
garrafa de água, utilizando os 
bebedouros comuns apenas para 
enchê-las novamente. Essas 
garrafas deverão ser higienizadas 
antes de sua utilização na escola 
e ao chegar em 
casa, todos 
os dias;



> brinquedos
A escola utilizará materiais e 
brinquedos de fácil higienização 
com álcool 70% ou lavagem com 
água e sabão. Não será permitido 
trazer brinquedos de casa;

> fraldas
A troca seguirá seu processo 
normal, com higienização 
das crianças, das mãos das 
profissionais e uso de luvas, e, 
bem como da bancada, antes e 
depois da troca de fralda, sendo 
descartada diretamente no lixo;



> Máscaras
O uso de máscaras deverá ser 
estimulado. É contraindicado 
o uso por crianças menores de 
dois anos de idade, pelo risco 
de sufocação e em indivíduos 
que apresentem dificuldades em 
removê-las, caso necessário. 
As máscaras deverão ser 
trocadas a cada três horas, 
ou antes, se estiverem sujas, 
úmidas ou rasgadas;



> roupa suja
Deverão ir para casa em saco 
plástico e fechado;

> descarte
Objetos deixados no colégio 
sem identificação serão 
descartados.



LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO  
DO COLÉGIO

> Limpeza geral e desinfecção 
frequente das instalações;

> Uso de solução de hipoclorito de 
sódio a 0,5% (parque de areia) e de 
álcool 70% em pequenos objetos;



> A escola estará mais atenta à 
limpeza dos ambientes com maior 
circulação de pessoas, assim 
como dos objetos mais tocados, 
como maçanetas, interruptores, 
bebedouros e brinquedos;

> Aumento da frequência na 
coleta de lixo.



MEDICAÇÃO 
NO COLÉGIO

O Colégio não medicará os 
alunos salvo sob prescrição 
médica comprovada e autorização 
expressa dos Pais e/ou 
Responsáveis.



> Haverá um espaço reservado e 
exclusivo no caso de identi fi cação 
de algum aluno, professor ou 
auxiliar da administração com 
sintomas de quadro infeccioso 
respiratório, como febre, por 
exemplo.

> Comunicação imediata à família 
para buscar o aluno e levá-lo para 
avaliação médica. 

FRENTE A UM 
CASO SUSPEITO DE 
COvID–19 NA ESCOLA



Caso o pai ou o responsável 
não possa buscar o estudante, 
deverá autorizar expressamente 
por escrito alguém de sua 
confi ança para a reti rada do 
aluno, que somente ocorrerá com 
a apresentação de documento de 
identi dade.

> Se for necessário o 
afastamento do aluno, a escola 
deverá ser informada para 
adotar medidas coleti vas.



ORIENTAÇÃO 
IMPORTANTE

> Caso o aluno ou membros da 
família apresentem teste positivo 
para Covid-19, a escola deverá 
ser comunicada imediatamente, 
sendo seu retorno condicionado 
à melhora dos sintomas, não 
antes de 14 dias a contar do 
primeiro dia do surgimento dos 
sintomas, e com o atestado 
médico de autorização.



FIqUE ATENTO  
AOS SINTOMAS 
DA COvID-19

• Febre
• Falta de ar ou dificuldade para 
respirar
• Dor de garganta
• Dor de cabeça
• Tosse
• Fadiga
• Perda de paladar ou olfato
• Dor muscular
• Náusea ou vômito
• Congestão nasal ou coriza
• Diarreia

Os sintomas podem aparecer 
de forma isolada ou em 
conjunto, não sendo incomum a 
manifestação de apenas alguns 
deles.
 
*Fonte: Fiocruz


