PROTOCOLOS DE RETORNO
ÀS AULAS PRESENCIAIS
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INTRODUÇÃO
A Covid-19 impactou a saúde, a economia e a educação no mundo todo.
Prezando pela vida e pela saúde de todos, é imprescindível seguir
protocolos de distanciamento e higiene para a retomada segura
do convívio nas escolas. Cuidados devem ser reforçados e a educação
deve continuar com seu papel acolhedor, respeitoso e inclusivo.
Com a pandemia do novo coronavírus, escola, professores, alunos
e famílias precisaram se adaptar e reinventar os processos de
ensino e aprendizagem em tempo recorde. Dessa forma, com apoio
mútuo, conseguimos implantar com eficiência o ensino remoto
no Colégio CETEC.
É hora, então, de planejar o retorno às aulas presenciais e a reabertura
gradativa de nossas unidades e, para tanto, estamos trabalhando
na preparação dos espaços e das equipes, para recebermos os alunos
de maneira efetiva e segura.
Confiram o resumo das ações para a implantação de nosso protocolo
sanitário.

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE PROTEÇÃO
• O retorno será gradativo conforme as diretrizes oficiais do Estado.
• Aferição com termômetro de testa e higienização com álcool em
gel (70%) na entrada da escola.
• Utilização de tapetes higienizadores na entrada da escola.
• Utilização de máscaras durante a permanência no espaço escolar.
• O padrão de distanciamento social será de 1,5 m entre os alunos,
em todos os ambientes da escola, inclusive na sala de aula.
• Higienização regular das mãos, com álcool ou água e sabão,
desinfecção e limpeza das superfícies a cada turno.
• Alunos, professores e outros funcionários doentes não devem
comparecer à escola.
• Os pais e/ou responsáveis das crianças devem evitar a circulação
nos ambientes internos da escola.
• Sanitização constante dos espaços.

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE PROTEÇÃO
• Desativação de bebedouros.
• Orientação para uso de garrafinha individual de água pelos alunos
e colaboradores.
• Aulas ministradas com portas e janelas abertas.
• Cantina e refeitório com capacidade adaptada.
• Sala para isolamento de alunos com qualquer sintoma de COVID-19.
• Comunicação visual clara em todo o ambiente escolar, com cartazes
ilustrativos das normas de segurança.

SEGURANÇA, HIGIENE E DISTANCIAMENTO
NO ESPAÇO ESCOLAR
• Todos que entrarem na escola deverão usar máscaras dentro do
padrão estabelecido.
• Higienização dos espaços, sobretudo nas salas de aula e nos
banheiros, com desinfecção antes da entrada, nos intervalos e na
saída, antes do novo turno de atividades.
• Da entrada até os acessos aos demais ambientes físicos,
disponibilizaremos recipientes de álcool em gel (70%), ao longo dos
corredores e pátios.
•

Toda a comunidade escolar será monitorada durante as aulas, nos
intervalos ou mesmo em atividades remotas quanto à apresentação
de possíveis sintomas. Caso aluno, professor ou funcionário
apresentem sintomas, devem ser afastados imediatamente das
atividades e mantidos em isolamento conforme orientações médicas.

• Os intervalos serão realizados respeitando o distanciamento
de 1,5 m entre as pessoas, para evitar aglomerações.

SEGURANÇA, HIGIENE E DISTANCIAMENTO NO ESPAÇO ESCOLAR
• De acordo com a Nota de Alerta da Sociedade
Brasileira de Pediatria de 29/05/2020,
recomendamos o uso de máscara para crianças
com idade superior a 2 anos.
• Os alunos não devem compartilhar nenhum
material escolar.
• As crianças não devem levar brinquedos para
a escola e nenhum outro objeto, somente
o material escolar.
• Todos os brinquedos e objetos de uso
comum, na escola, utilizados pelas crianças
serão higienizados, antes do início das aulas
de cada turno. Brinquedos que não podem ser
higienizados não serão utilizados.

• As máscaras de pano deverão ser trocadas a cada
2 horas, por isso os alunos devem trazer um kit
de máscaras para o tempo que permanecerem
na escola. Serão necessários dois saquinhos,
um para máscaras limpas e o outro para máscaras
usadas.
• Recomendamos que os alunos tragam em seu kit
um frasco de álcool em gel e uma toalhinha para
secar as mãos.

PREPARO DOS ALIMENTOS E UTILIZAÇÃO
DA CANTINA
• Todos os profissionais que preparam e servem alimentos irão utilizar
EPIs e seguirão protocolos de higiene de manipulação.
• Os horários para a realização das refeições dos alunos serão
escalonados, evitando aglomerações no refeitório.
• A modalidade de self-service não será utilizada.
• Orientaremos a comunidade escolar para que não compartilhe
copos, talheres e demais utensílios de uso pessoal.
• Os utensílios para a realização das refeições serão higienizados
adequadamente e embalados individualmente.
• Manteremos os ambientes ventilados.
• Será aumentada a frequência de higienização de superfícies (mesas,
cadeiras, maçanetas, superfícies de bufê, café e balcões), bem como
os procedimentos de higiene da cozinha.
• Será disponibilizado, no “caixa”, álcool 70% para higienização
das mãos.

PREPARO DOS ALIMENTOS E UTILIZAÇÃO
DA CANTINA
• Os funcionários da cantina serão orientados a intensificar
a higienização das mãos e antebraços, principalmente antes e depois
de manipularem alimentos e após tocar em dinheiro ou cartão
de banco.
• Organizaremos as filas de “caixa” e atendimento mantendo distância
de 1,5 m.
• Realizaremos a higienização das mesas antes e após a utilização.
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ORIENTAÇÕES AOS PAIS E RESPONSÁVEIS
• Os pais e responsáveis deverão monitorar a saúde do aluno e
higienizar os materiais levados para a escola, aferindo a temperatura
corporal dos estudantes antes e depois de virem para a escola. Caso
a temperatura esteja acima de 37,5º C, a recomendação é ficar em
casa.
• No retorno à casa, os responsáveis devem realizar a troca de roupa
e evitar a locomoção do aluno com o uniforme em outros locais.
• Toda nossa equipe estará sensível às necessidades de cada criança/
adolescente, oferecendo-lhes apoio, acolhimento, escuta ativa
e uma comunicação saudável.
• A carteira de vacinação de seus filhos deverá ser mantida em dia,
principalmente a vacina da gripe.
• O incentivo à informação é a melhor maneira de prevenção, por
isso cartazes explicativos estarão expostos por todo o colégio.
• Com essas medidas adotadas, a escola estará pronta para receber
nossos alunos e colaboradores em segurança.
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