
PROTOCOLO GERAL DE VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS

- Treinamento com profissional da saúde para funcionários e

   alunos, para cuidados de higiene.

Distanciamento Social

Reduzir a aproximação e o contato  entre as

pessoas

Higiene Pessoal

Promover cultura de atenção aos procedimentos

de limpeza pessoal.

Sanitização de Ambientes

Promover a sanitização do ambiente e higienização

com álcool 70% das mesas, quadros brancos,

a cada troca de professor. 

Monitoramento

Garantir que as ações sejam efetivas ao longo do

tempo e a  rastreabilidade de casos conforme

triagem na entrada da  escola.



JUNTOS
FORTESmais 

 QUANDO CAMINHAMOS 

Somos 

Distanciamento 

Social

O distanciamento adotado é de 1,0m entre as pessoas,

especialmente na sala de aula.

Horários de Entradas 

3º ao 8º ano Ensino Fundamental- 7h20 às 12h10

9º a 3ª Série Ensino Médio- 7h às 12h40 

Intervalos / Recreação 

- Os intervalos  serão feitos com revezamentos de segmentos

  em horários alternados.

Cantina / Bebedouros 

- O consumo e o manuseio dos lanches fornecidos pela 

cantina da escola obedecendo a todos os protocolos de 

saúde.
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Higienizar frequentemente  as mãos com água e sabão ou

álcool em gel 70%.

EPIs

-  Disponibilizar EPIs necessários aos funcionários  para cada

    tipo de atividade.

Máscaras

-  Uso obrigatório de máscara dentro da escola, no 

    transporte e em todo o percurso de casa até a escola.

-   Não retirar a máscara em hipótese alguma.

Higiene  
Pessoal

Água

- O bebedouro só funcionará com a opção de torneira.

- Cada estudante e/ou servidor deverá portar sua

   garrafa de água.
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 Ambientes
Sanitização de

BANHEIROS

-  Higienização dos banheiros, lavatórios e vestiários antes

da abertura, após o fechamento e, no mínimo, a cada

três horas.

LIXOS

-  O lixo será removido no mínimo três vezes ao dia e 

descartado com segurança.

Ambiente Escolar

-  Higienizar os blocos, salas e particularmente todas as

superfícies que são tocadas pelos alunos.

- Ex. carteiras, puxadores de porta antes e depois de cada

turno.

Ventilação
-  Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e

portas abertas, evitando o toque nas maçanetas e 

fechaduras.
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Monitoramento

-  Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas

para COVID-19 na instituição de ensino.

Orientação aos Pais e/ou Responsáveis
-  Aferirem a temperatura dos estudantes antes de eles

irem para a instituição de ensino e ao retornar.

IMPORTANTE - Caso a temperatura esteja acima de 37°C,

a recomendação é de ficar em casa.

Escola
-  Aferição da temperatura das pessoas na entrada da 

escola ( funcionários e alunos).

Isolamento
-  Haverá uma sala para isolar pessoas que apresentam

sintomas da COVID-19 até que possam voltar para casa.

Profissionais e Alunos
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