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PROTOCOLOS GERAIS DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS 
 

 

 Quando formos autorizados pelas Secretarias Estaduais de Educação e de Saúde, para o retorno às aulas 

presenciais, sua colaboração será muito importante para que possamos atender a todos com o máximo de segurança.  

Para isso, seguem abaixo as orientações. 

 

1.0. FICHA DE AUTORIZAÇÃO  

 

  A ficha de autorização deverá ser preenchida e enviada à escola, antes da volta dos alunos às aulas 

presenciais. Aqui, lembramos que é facultativo aos responsáveis, mandar ou não os alunos para a escola. O 

que solicitamos é que os alunos não deixem de participar das aulas que continuarão transmitidas via ZOOM. 

 

 

2.0. ANTES DE SAIR DE CASA 

 

 Quem se enquadra no grupo de risco (casos como hipertensos, diabéticos, doentes cardiovasculares, 

portadores de doença respiratória crônica e doentes oncológicos) deve contatar o seu médico. Este, se assim 

o entender, irá colocá-lo em situação de baixa médica. Nesta circunstância fica, portanto, impedido de sair 

de casa.  

 Os pais devem verificar a temperatura dos filhos periodicamente. Em caso de febre, devem ser mantidos em 

casa.  

 Antes de sair para o ambiente escolar, recomendamos que tenham consigo:  

o Líquido desinfetante para as mãos uma embalagem pequena (álcool gel 70°)  

o No mínimo 2 máscaras descartáveis ou de tecido e um saco plástico para descartar ou retornar a 

máscara suja para casa. 

o Lenços umedecidos antissépticos úteis para tocar e higienizar objetos e outras superfícies (material 

escolar, botões, maçanetas).  

 Opte por calçar junto à porta de saída de sua casa, evitando dessa forma andar com o calçado que utiliza nos 

seus deslocamentos fora do domicílio.  

 

 

3.0. PORTÃO - ENTRADA DA ESCOLA 

 

 A Escola checará a temperatura de todas as pessoas que entrarem com o uso de termômetro. 

 Todos, sem exceção, devem permitir a aferição de temperatura antes de acessar o ambiente de ensino.  

 Os alunos que chegam tardiamente entrarão somente pela porta principal. 

  Todos devem respeitar a escala dos horários de entrada e saída. 

  As faixas de entrada dos alunos são estabelecidas com marcadores de distância física de um metro. Alunos 

e pais devem evitar o congestionamento de espaço enquanto esperam. 
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 Se um aluno registrar uma segunda temperatura de 37,3 graus ou mais em qualquer um dos portões, deverá 

aguardar, acompanhado de um funcionário, em local apropriado, que o responsável venha buscá-lo, pois não 

poderá participar das aulas. 

 Os visitantes, inclusive os pais, devem passar pelos protocolos de registro padrão de entrada. 

 Todos devem bater os pés no tapete sanitizante e, em seguida, no tapete seco.   

 

 

4.0. ORIENTAÇÕES DE CONVIVÊNCIA  

 

 Não compartilhe objetos, como borracha, lápis, canetas, livros ou blocos de papel. 

 Mantenha a distância pessoal de aproximadamente 2 metros. 

 Quando sair da mesa ao término das atividades, deixe-a organizada e arrumada, de forma a facilitar a 

limpeza e higienização.  

 Deixe somente o que for extremamente necessário em cima das mesas e demais superfícies. 

 Siga as regras de etiqueta respiratória e use a parte interna do cotovelo se tiver que tossir ou espirrar, 

evitando a contaminação das mãos.   

 É obrigatório que cada pessoa use sua garrafa de água individual. 

 Os colaboradores e alunos da escola não devem se cumprimentar com beijos, abraços ou mesmo apertos de 

mão.  

 Evite tocar com as mãos rosto, olhos, nariz ou boca.  

 O uso da máscara é obrigatório para acessar o ambiente escolar. 

 Sempre lave as mãos com sabão e água. 

 

 

5.0. SALA DE AULA  

  Continuar usando a máscara. 

 Manter o distanciamento necessário. 

 Deixar somente o que for extremamente necessário em cima das mesas e demais superfícies. 

 

Estamos trabalhando com o intuito de combater a disseminação do Coronavírus e de preservar o bem-estar de 

todos. 
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