
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE 

SEGURANÇA PARA 

VOLTA ÀS AULAS 
PRESENCIAIS 



Senhores Pais e Estudantes! 

 
Considerando a Lei Federal nº 8.080, de 19 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes;  
 
Considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo 
novo coronavírus (COVID-19); 
 

Considerando o Decreto Estadual nº 630, de 01 de Junho de 2020, "Art. 8º Ficam suspensos, em todo o 
território catarinense, sob regime de quarentena, nos termos do inciso II do art. 2º da Lei federal nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020:  
II - até 2 de agosto de 2020, as aulas presenciais nas unidades das redes pública e privada de ensino, 
municipal, estadual e federal, relacionadas a educação infantil, ensino fundamental, nível médio, educação 
de jovens e adultos (EJA), ensino técnico e ensino superior, sem prejuízo do cumprimento do calendário 
letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente; 
 
Considerando o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP) nº 05/2020, o qual estabelece que a 
reorganização do calendário escolar deva levar em consideração a possibilidade de retorno gradual das 
atividades com presença física dos estudantes e profissionais da educação na unidade de ensino, seguindo 
orientações das autoridades sanitárias; 
Considerando que no referido parecer normativo do CNE/CP estabelece a obrigatoriedade de que seja 
assegurada a segurança sanitária nas unidades de ensino, reorganizando o espaço físico do ambiente 
escolar, bem como oferecendo orientações permanentes aos alunos quanto aos cuidados a serem 
tomados nos contatos físicos com os colegas, de acordo com o disposto pelas autoridades sanitárias, 
 
Nossa Instituição está seguindo todos os protocolos que recomendaram a interrupção de atividades, como 
forma de prevenir o alastramento desenfreado do COVID- 19. Sendo assim, como já todos tem 
conhecimento, desde quarta-feira (18/03/2020) nossas aulas estão suspensas, e conforme os documentos 
relatados acima estamos durante todos o Mês de Junho organizando um protocolo de retorno às aulas. 
Abaixo seguem algumas medidas já tomadas e um planejamento para as demais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Treinamento da equipe 
 Realizamos treinamento sobre mudanças de hábitos dos funcionários no ambiente escolar (de 

acordo com determinações regionais); 

 Realizamos treinamento sobre como orientar os alunos e famílias sobre as regras sanitárias da 
escola (de acordo com determinações regionais); 

 Instrução de todos colaboradores acerca da obrigatoriedade da adoção de cuidados pessoais, 
sobretudo com relação à lavagem das mãos ao final de cada turno, da utilização de produtos de 
assepsia durante o desempenho de suas tarefas — como álcool em gel setenta por cento, da 
manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho, bem como do modo correto de 
relacionamento com o público; 

 Serão afastados das atividades em que exista contato com outros funcionários ou com o público, 
imediatamente, em quarentena, independentemente de sintomas, pelo prazo mínimo de quatorze 
dias, todos os colaboradores que regressarem de localidades em que haja transmissão comunitária 
da COVID-19, conforme boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, e também aqueles que 
tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado. 
 
 

Recomendações sanitárias 

Adotadas as seguintes medidas de limpeza dos ambientes: 
I- higienizar o piso das áreas comuns a cada troca de turno, com soluções de hipoclorito de sódio 
0,1% (água sanitária) ou outro desinfetante indicado para este fim; 
II- higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies de uso comum, tais como maçanetas das portas, 
corrimãos, interruptores, puxadores, teclados de computador, mouses, bancos, mesas, telefones, 
acessórios em instalações sanitárias, etc. com álcool 70% ou preparações antissépticas ou 
sanitizantes de efeito similar; 
III- ampliar a atenção para a higiene do piso nos níveis de ensino onde os alunos o utilizem com 
maior frequência para o desenvolvimento das práticas pedagógicas, como nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental; 
IV- higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso comum, como colchonetes, tatames, entre 
outros; 
V- higienizar diariamente brinquedos e materiais utilizados pelas crianças das Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental e higienizar imediatamente após o uso brinquedos e materiais que forem 
levados à boca pelos alunos; 
VI- evitar o uso de brinquedos e outros materiais de difícil higienização; 
VII- não partilhar objetos de uso individual, como toalhas etc.; 
VIII - garantir, sempre que possível, material individual e higienizado para o desenvolvimento das 
atividades pedagógicas. 
IX- garantir equipamentos de higiene, como dispensadores de álcool gel, lixeiras com tampa com 
dispositivo que permita a abertura e fechamento sem o uso das mãos (como lixeira com pedal); 
X- disponibilizar preparações alcoólicas antissépticas 70% (setenta por cento) em formato de gel ou 
spray, para higienização das mãos, em todos os ambientes da instituição de ensino e em locais 
estratégicos e de fácil acesso, como entrada, saída, corredores, elevadores etc.; 
XI- disponibilizar kit de higiene completo nos banheiros, com sabonete líquido, toalhas de papel não 
reciclado e preparações alcoólicas antissépticas 70% (setenta por cento) em formato de gel ou 
spray; 
XII- habilitar em todos os bebedouros da Instituição de Ensino somente dispensadores para 
enchimento de água em garrafinhas e/ou copos de uso individual, mantendo constantemente 
higienizados; 
XIII- manter abertas todas as janelas e portas dos ambientes, privilegiando, na medida do possível, a 
ventilação natural; 
XIV- manter limpos filtros e dutos do ar condicionado. 



 

Quanto às regras de ambientes de uso comum ou áreas externas: 
 aferir a temperatura corpórea de todos os alunos na entrada da escola; 

 ao aferir temperatura igual ou superior a 37,8 graus, orientar a pessoa sobre o acompanhamento 
dos sintomas e a busca de serviço de saúde para investigação diagnóstica; 

 escalonar a utilização dos banheiros da escola por meio de utilização de senhas, com o objetivo de 
evitar aglomerações. 

 escalonar os horários de intervalo, refeições, saída e entra de salas de aula, bem como horários de 
utilização de ginásios, bibliotecas, pátios etc., a fim de preservar o distanciamento mínimo 
obrigatório entre pessoas e evitar a aglomeração de alunos e trabalhadores nas áreas comuns; 

 evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores e/ou visitantes no interior das dependências das 
instituições de ensino, com exceção do momento de entrada e de saída dos alunos, preservadas as 
regras de distanciamento mínimo obrigatório e uso de máscara de proteção facial; 

 evitar a aglomeração de pessoas na saída e entrada da instituição de ensino, privilegiando o sistema 
de drive-thru para a entrada e saída de crianças na escola, ou alternando o horário de entrada e 
saída. 

 
Quanto às regras de sala de aula: 
 

 utilizar, de forma obrigatória, as máscaras de proteção; 

 manter à disposição, em cada sala de aula, álcool em gel setenta por cento para a utilização por 
parte dos professores e dos alunos; 

 manter ventilação externa e renovação de ar adequadas, tendo pelo menos uma janela aberta, ou 
outra passagem de ar, em cada sala; 

 readequar os espaços físicos respeitando o distanciamento mínimo obrigatório que, nas instituições 
de ensino, é de um metro e meio (1,5m) de distância entre pessoas com máscara de proteção facial 
(exemplo: em salas de aula) e de dois metros (2m) de distância entre pessoas sem máscara(exemplo, 
durante as refeições); 

 organizar as salas de aula de forma que os alunos se acomodem individualmente em carteiras, 
respeitando o distanciamento mínimo obrigatório; 

 estabelecer, afixar em cartaz e respeitar o teto de ocupação, compreendido como o número máximo 
permito de pessoas presentes, simultaneamente, no interior de um mesmo ambiente, respeitando o 
distanciamento mínimo obrigatório; 

 oferecer aulas em ambientes ao ar livre sempre que possível; 
 

Medidas de higiene pessoal 

As medidas de higiene pessoal são as recomendações a serem seguidas com intuito de minimizar, tanto o 

contágio direto quanto o indireto, por intermédio de ações a serem realizadas de forma individualizadas, tanto 

por parte de alunos quanto de trabalhadores e visitantes. São elas:  

I. Orientar alunos e trabalhadores sobre a necessidade e importância de evitar tocar os olhos, nariz e boca, além 

de higienizar sistematicamente as mãos, especialmente nas seguintes situações: 

a) após o uso de transporte público;  
b) ao chegar no estabelecimento de ensino;  
c) após tocar em superfícies tais como: maçanetas das portas, corrimãos, botões de elevadores, interruptores;  
d) após tossir, espirrar e/ou assoar o nariz;  
e) antes e após o uso do banheiro;  
f) antes de manipular alimentos;  
g) antes de tocar em utensílios higienizados;  



h) antes e após alimentar os alunos;  
i) antes das refeições; 
j) antes e após cuidar de ferimentos;  
k) após a limpeza de um local e/ou utilizar vassouras, panos e materiais de higienização;  
l) após remover lixo e outros resíduos;  
m) após trocar de sapatos; 
n) antes e após o uso dos espaços coletivos;  
o) antes de iniciar e após uma nova atividade; 
 

II. Estimular a comunidade escolar a utilizar frequentemente as preparações alcoólicas antissépticas 70% (setenta 

por cento) em formato de gel, espuma ou spray, para higienização das mãos, disponíveis em diversos ambientes 

do estabelecimento de ensino;  

III. Manter disponível um frasco de álcool gel 70% para cada professor, recomendando a este que leve consigo 

para as salas de aula para sistematicamente higienizar as mãos;  

IV. Orientar os trabalhadores a manter as unhas cortadas ou aparadas, os cabelos presos e evitar o uso de 

adornos, como anéis e brincos;  

V. Recomendar aos professores que utilizem máscaras descartáveis (evitando as de tecido);  

VI. Orientar cada professor a higienizar as mãos e substituir a máscaras descartáveis ao final de cada aula (a cada 

mudança de sala) e ao final do seu turno; 

VII. Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores e/ou visitantes no interior das dependências dos 

estabelecimentos de ensino, porém nos casos em que o acesso ocorrer, devem ser preservadas as regras de 

distanciamento mínimo obrigatório e o uso de máscara; 

 

Continue com os cuidados para se prevenir contra o coronavírus. 

- Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar; 
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal; 
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 
- Não compartilhar objetos de uso pessoal; 
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado; 
- Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à base 
de álcool; 
- Respeite a quarentena indicada pelos órgãos reguladores; 
 

Todo esforço vai valer a pena, pois estudar é conhecer um mundo diferente. 

Atenciosamente, 
Direção e Coordenação Colégio Exathum 

                                                                      Joinville, 17 de Agosto de 2020. 


