
PROTOCOLO PARA O 
RETORNO PRESENCIAL DAS 
ATIVIDADES ESCOLARES
Guia Sanitário e Preventivo



Apresentação
Considerando o cenário de retorno às aulas no contexto da epidemia de COVID-19, a Rede Única

Educação elaborou este guia que reúne informações sobre o vírus e orientações sobre as medidas
sanitárias preventivas que serão adotadas na comunidade escolar.
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I Entendendo a COVID-19
a) O que é o coronavírus?

O Ministério da Saúde afirma que o coronavírus é o nome dado a uma família

de vírus que causam infecções e que a maioria das pessoas se infecta com os
coronavírus comuns ao longo da vida.

https://conteudo.imguol.com.br/c/parceiros/35/2020/02/29/cientistas-brasileiros-

sequenciaram-o-genoma-do-coronavirus-detectado-em-sp-em-apenas-48-horas-

1582987953633_v2_450x337.jpg

b) O que é a Covid-19?

A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Ela apresenta um quadro clínico que 

varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com Covid-19 (cerca de 80%) pode não apresentar sintomas, 

enquanto cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade 

respiratória e, desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de 
insuficiência respiratória (suporte ventilatório).



c) Como é transmitida a Covid-19?

O contágio desse vírus acontece de uma pessoa doente para outra pelo contato próximo, que pode

ocorrer por meio de toque, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e contato com objetos ou superfícies
contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc.
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https://hab.org.br/wp-content/uploads/2020/03/covide-transmissao-450x200.png

O período médio de incubação e de surgimento dos primeiros sintomas é de cinco dias, com intervalos 

que podem chegar a 12 dias. A transmissibilidade dos pacientes infectados é em média de sete dias após o 

início dos sintomas, mas alguns dados preliminares sobre a Covid-19 sugerem que há risco de transmissão 
mesmo quando não há sinais e sintomas.



c) Quais são os sintomas?

As pessoas com Covid-19 podem apresentar sintomas bastante variados, que podem parecer um
simples resfriado ou até uma pneumonia severa. Os sintomas mais comuns são:

• tosse constante;

• febre, geralmente acima de 37,8°C;

• coriza;

• dor de garganta;

• falta de ar;

• mal-estar geral.
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II – Prevenção à COVID-19
• Lavar as mãos frequentemente, por pelo menos 20 segundos, com água e sabão;

• Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

• Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

• Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;

• Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSF1SIilKN_febyxN-CifTxMudcQNVLjB0MGg&usqp=CAU
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III – Previsão de retorno às atividades presenciais

O decreto mais recente, nº 17.568, de 15 de Janeiro de 2021, fica estabelecido, a contar de 18 de 

Fevereiro de 2021, o retorno presencial das atividades escolares, de forma gradual, na rede ensino privada, 

para os ensinos infantil, fundamental, médio e superior, do município de Santo André.

A data prevista de retorno das aulas presenciais é dia 18 de Fevereiro de 2021.



IV – Protocolos sanitários preventivos no ambiente escolar
a) Cuidados preventivos na recepção diária de alunos e colaboradores na escola

• Será aferida, obrigatória e diariamente, no momento da entrada à escola, a temperatura corporal de 

todos os colaboradores, alunos e visitantes;

• Como medida preventiva, não será permitida a entrada no prédio escolar de colaborares, alunos 

e visitantes que apresentarem temperatura corporal acima de 37,4ºC (a temperatura interna normal 

do corpo fica entre 36,5 °C e 37,4 °C), resfriados, gripados, com coriza, tosse e demais sintomas de 

infecção respiratória;

• O uso de máscaras de proteção é obrigatório durante todo o período em que colaboradores, alunos e 

visitantes permanecerem no prédio escolar;

• Estará disponível na entrada da escola um totem de álcool em gel 70% para a higienização das 

mãos;

• Estará disponível na entrada do prédio escolar tapete com água sanitária para a higienização dos 

calçados;

• Será recomendado que, no início de cada aula, professores e alunos lavem suas mãos.



IV – Protocolos sanitários preventivos no ambiente escolar
b) Limpeza e desinfecção do ambiente escolar

• Todos os ambientes e o mobiliário escolar, bem como maçanetas e corrimãos serão limpos e 
higienizados ao término de cada ciclo ou período de aulas com álcool 70% e/ou água sanitária;

• Estarão à disposição, em locais estratégicos da escola, dipenser com álcool em gel 70% para a 
higienização das mãos de colaboradores e alunos.

c) Organização das salas de aulas

• Serão mantidas abertas em todas as salas de aula as janelas e a porta externa, contribuindo para a 
renovação de ar;

• Será mantido espaçamento mínimo de um metro e meio entre mesas e carteiras na sala de aula por 
meio de adesivos nas mesmas e/ou a manutenção de carteiras livres entre os alunos;

• Serão oferecidas aulas em ambientes ao ar livre, como parques e quadras, sempre que possível;

• Serão retomadas, ao início de cada aula, as medidas de prevenção que devem ser seguidas ao longo 

da aula, como manter o distanciamento, não compartilhar objetos e evitar tocar as mucosas de olhos, 
nariz e boca;

• Serão evitadas dinâmicas ou brincadeiras em grupo ou dupla que gerem aglomeração na sala de aula 
ou compartilhamento de objetos.



IV – Protocolos sanitários preventivos no ambiente escolar
d) Bebedouros e uso de banheiros

• Será escalonada a utilização dos banheiros da escola por meio de utilização de senhas, com o objetivo de 
evitar aglomerações;

• Serão desativados nos bebedouros os pontos de disparo para boca, sendo necessária a utilização de 

garrafas (plástico ou metal) individuais de água.

e) Deslocamento de alunos

• Serão demarcadas com sinalização por meio de adesivos as áreas de distanciamento social nos espaços 
físicos das escolas, evitando aglomeração, observando o espaço mínimo de um metro e meio;

• Será monitorado o tempo de espera de possíveis agrupamentos de crianças e estudantes, como, por 

exemplo, durante a oferta da alimentação escolar em refeitórios e saída de alunos, com reorganização de 

espaço, caso necessário.



IV – Protocolos sanitários preventivos no ambiente escolar
f) Informações visíveis

• Nos três primeiros dias de aula do retorno presencial, serão intensificadas as ações de acolhimento e 
escuta ativa, orientações de prevenção e higiene;

• Serão retomadas, diariamente pelo período em que for necessário, as orientações de higiene preventiva e 
distanciamento social;

• Estarão disponíveis e em locais estratégicos as medidas de prevenção em linguagens acessíveis para as 
crianças e adolescentes.

g) Orientações de prevenção a colaboradores

• Além de painéis informativos, será obrigatória a todos os colaboradores a realização do curso on-line 
“O que precisamos saber sobre o coronavírus” produzido pela Rede Única Educação.



IV – Protocolos sanitários preventivos no ambiente escolar
h) Escalonamento de alunos

• Seguindo orientações dos órgãos competentes governamentais, será realizado um escalonamento de 

alunos, garantindo preventivamente aglomerações nos espaços escolares, tendo como limitação máxima 
de alunos por turma:

Educação Infantil – até 50%

Ensino Fundamental / Anos Iniciais – até 50%

Ensino Fundamental / Anos Finais – até 50%

Ensino Médio – até 50%



IV – Protocolos sanitários preventivos no ambiente escolar

i) Horário Escolar

• Serão garantidas janelas de 30 minutos entre o período matutino (manhã) e vespertino (tarde), evitando a 

aglomeração de alunos, famílias e colaboradores no período de entrada e saída do ambiente escolar.

Solicitamos que o horário de entrada e saída dos 
alunos seja devidamente respeitado para 
evitarmos aglomeração e garantirmos o 
distanciamento social ainda necessário. 

Ficam cancelados, por período indeterminado, 
todos os horários livres e suas atividades pós-

período de aulas, para evitarmos aglomeração e 
garantir o isolamento social dentro das unidades.



IV – Protocolos sanitários preventivos no ambiente escolar
j) Cuidados com as pessoas com suspeita de contaminação

• Todas as nossas equipes escolares serão orientadas para identificação dos sinais e sintomas e 

procedimentos em caso de suspeição de contaminação;

• Será comunicada à autoridade local quando ocorrer um caso suspeito ou confirmado de contaminação

na escola;

• Haverá um ambiente preparado no prédio escolar para a promoção do isolamento imediato de qualquer

pessoa que apresente os sintomas característicos de contaminação;

• Haverá comunicação imediata com os pais e/ou responsáveis para a retirada do aluno e receberão

orientações para seguirem os procedimentos indicados pelas autoridades de saúde pública;

• O retorno do aluno à unidade escolar estará condicionado à apresentação de laudo médico;

• Em caso de confirmação de infecção do colaborador ou aluno pela COVID-19 serão seguidos

todos os protocolos instituídos pelos órgãos competentes do governo local, incluindo a
suspensão presencial de aulas, caso necessário.



IV – Protocolos sanitários preventivos no ambiente escolar
k) Considerações finais

• Em breve, enviaremos informações sobre as ações pedagógicas relacionadas à retomada das atividades 

presenciais, como avaliação diagnóstica, revisão e recuperação de conteúdos;

• Este protocolo foi produzido baseado nas orientações divulgadas pelos órgãos governamentais de 
educação e saúde, por organizações não-governamentais de educação e pela PEARSON Brasil.



V – Fontes de informação

http://www.consed.org.br/portal/noticia/consed-lanca-diretrizes-para-protocolos-de-retorno-as-aulas

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/10-balanco-plano-sp-07082020.pdf

https://undime.org.br/uploads/documentos/php7us6wi_5ef60b2c141df.pdf

https://portal.fiocruz.br/noticia/manual-apresenta-recomendacoes-de-biosseguranca-para-reabertura-de-
escolas-no-contexto-da

http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/manual_reabertura.pdf

https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200728_N_DocumentoOrientador-

https://www.educacao.sp.gov.br/coronavirus/governo-de-sp-anuncia-retomada-das-aulas-para-8-de-
setembro/

http://www.consed.org.br/portal/noticia/consed-lanca-diretrizes-para-protocolos-de-retorno-as-aulas
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/10-balanco-plano-sp-07082020.pdf
https://undime.org.br/uploads/documentos/php7us6wi_5ef60b2c141df.pdf
https://portal.fiocruz.br/noticia/manual-apresenta-recomendacoes-de-biosseguranca-para-reabertura-de-escolas-no-contexto-da
http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/manual_reabertura.pdf
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200728_N_DocumentoOrientador-
https://www.educacao.sp.gov.br/coronavirus/governo-de-sp-anuncia-retomada-das-aulas-para-8-de-setembro/
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sua atenção!


