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Introdução 

A Pandemia da COVID 19 trouxe para a educação brasileira muitos desafios tanto para os estudantes, às 

instituições e seus profissionais e diante do risco causado por aglomerações comuns ao ambiente escolar  autoridades 

tiveram que decretar medidas duras que se iniciaram com a antecipação de férias, suspensão temporária das aulas e 

diante do avanço da pandemia foi necessário o ensino remoto, o que exigiu um imenso esforço para garantir o acesso de 

todos e ainda desenvolver estratégias para manter os alunos motivados. 

A decisão para a retomada das aulas presenciais pautou-se nos índices da pandemia e na parcela da população 

vacinada referenciada pelo comitê intersetorial envolvendo as áreas da Saúde, Educação e Assistência Social, pois é 

preciso garantir além dos direitos de aprendizagem dos alunos a saúde de toda a comunidade escolar. 

O presente protocolo para o retorno às aulas presenciais reúne pontos contemplados nas discussões do governo 

do Estado de São Paulo, em diretrizes médicas e educacionais do Estado de São Paulo, pareceres do Conselho Estadual, 

do Conselho Nacional de Educação e do comitê intersetorial (Saúde, Educação e Assistência Social) do município. 

O retorno às aulas presenciais deve considerar a continuidade da aprendizagem assegurando que o processo de 

ensino seja retomado e continue da melhor forma possível, procurando mitigar os efeitos da interrupção. 

As referências legais a serem consideradas para a retomada:  Lei 9394/1996, de diretrizes e bases da educação 

nacional; resolução CNE/CP nº 2 de 10/12/20, Parecer nº 5 de 2020 do Conselho Nacional de Educação; Normas 

referentes ao sistema de ensino de Cesário Lange e normas de segurança sanitária. 

FASES DE ELABORAÇÃO DO PRESENTE PROTOCOLO 

1) Orientações aos pais ou responsáveis; 

2) Orientações sanitárias; 

3) Definição das normas de segurança sanitária para os ambientes escolares e para o transporte escolar; 

 

1) Orientações aos pais ou responsáveis: 

 

Para o sucesso do retorno das aulas presenciais, é imprescindível a união família/escola com a consciência da 

responsabilidade de cada um para a segurança de todos, devendo seguir as seguintes orientações: 

• Aferir a temperatura do aluno antes de sair de casa e caso apresente temperatura de 37,5 ° ou superior ou dor 

no corpo, dor de garganta, dor abdominal, dor no peito, tosse, espirro, falta de ar, diarreia, manchas pelo corpo, 

o aluno não deverá ir à escola. 

• Os alunos deverão trazer à escola: 1 garrafinha d’água, uma máscara para troca, e um saquinho plástico.  

  2) MEDIDAS DE SEGURANÇA SANITÁRIA 

a)  Ao adentrar o espaço escolar 

• É obrigatório o uso de máscaras no ambiente escolar, devendo o aluno trocar a máscara após o intervalo, para 

tanto é necessário que o aluno leve uma máscara e um saquinho de plástico na mochila; 

• As máscaras usadas devem ser colocadas em saco plástico individual; 

• Controle de temperatura com termômetro infravermelho dos servidores e estudantes e desinfecção dos sapatos 

e mãos de funcionários e alunos ao adentrarem o espaço escolar; 

• Cancelamento das atividades em grupos presenciais de alunos como feiras, palestras, seminários, festas, 

competições e campeonatos esportivos; 

• Campanha de divulgação das rotinas de higienização por meio de cartazes no ambiente escolar. 

• Uso de EPIs pelos funcionários no preparo, distribuição da alimentação escolar e nas desinfecções do ambiente; 

• Atendimento na Secretaria da Escola, mediante agendamento; 

• Disponibilização de álcool em gel nas salas de aula e em todas as dependências da escola; 

• Existência de um ambiente para isolamento imediato de pessoa que apresente sintomas, no decorrer do dia, com 

orientações imediatas aos familiares para procurarem o serviço de saúde do município e retorno à Unidade ficará 

condicionado a apresentação de laudo médico. 



 

3) Lavagem das mãos 

A lavagem de todas as partes das mãos deve ser feita com água e sabão por 20 segundos, com secagem em folha 

de papel descartável e deve ser feita:  

• antes e depois de cada refeição ou de manipular alimento; 

•  antes de voltar à sala de aula 

•  antes e depois de usar o banheiro; 

•  depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar. 

 

4) Organização e higienização dos espaços  

a) Salas de aula  

• Devem ser organizadas de modo a respeitar o distanciamento de 1,0 m entre as mesas, carteiras, 

colchonetes e berços; 

• Ser arejadas antes da chegada dos alunos por 15 minutos; 

• As portas e janelas das salas devem ficar abertas durante todo o tempo para facilitar a circulação de 

ar; 

• A capacidade física será reduzida conforme o decreto 65.384 de 17/12/2020; 

b) Refeitório 

• Escalonamento de horários dos intervalos, mantendo o distanciamento de 1,0 m; 

• Antes da saída da sala de aula, o professor deverá verificar se não há grupos de alunos no pátio e nos 

corredores. 

• Os alunos devem ser orientados sobre os procedimentos corretos para manuseio e uso da máscara nos 

momentos que antecedem e precedem o lanche; 

• Lavar as mãos antes e após o lanche; 

• Não compartilhar água, alimentos, copos, talheres, etc. 

• O consumo de água deverá ser feito em garrafinhas ou copos individuais. 

• As mesas, cadeiras, bancos e equipamentos do refeitório devem ser cuidadosamente limpos antes da 

chegada dos alunos e entre cada uso; 

• Os utensílios usados (pratos, talheres e canecas) serão higienizados a cada uso ; 

• Os resíduos devem ser descartados em lixeiras equipadas com sacos plásticos que devem ser retiradas 

constantemente; 

c) Banheiros 

• O cuidado com os sanitários deve ser redobrado e seu uso deve ser controlado, limitando-se o número 

de alunos neste espaço e respeitando o distanciamento físico; 

• A limpeza diária dos banheiros deve ser completa e realizada no mínimo 2 vezes por dia, com a 

desinfecção das superfícies frequentemente tocadas; 

• Deve ser fornecido pela escola sabonete, papel higiênico, toalhas descartáveis, etc.. 

• Os alunos devem ser orientados a fechar a tampa do vaso sanitário antes de dar descarga para evitar a 

formação de aerossóis e contaminação das superfícies; 

• Lavar as mãos antes e após o uso.  

 

5) Transporte Escolar 

• Redução do número da capacidade do veículo, conforme o decreto 65.384 de 17/12/2020, com 

espaçamento de 1 banco a cada passageiro; 

• Os monitores deverão aplicar álcool nas mãos dos alunos ao adentrar o veículo;    

• Desinfecção dos ônibus escolares antes de realizar a viagem e logo após o desembarque dos alunos na 

Unidade Escolar; 

• Uso obrigatório de máscara no transporte escolar; 



      

 

EDCAÇÃO INFANTIL 

MEDIDAS DE SEGURANÇA SANITÁRIA 

1) Realizar orientações aos pais ou responsáveis sobre os protocolos de segurança; 

2) Colocar os berços ou outros objetos onde as crianças dormem com distanciamento de 1,0 m. Profissionais 

devem fazer uso da máscara a todo momento; 

3) Organizar entrada e saída de responsáveis que devem utilizar a máscara a todo momento; 

4) Recomendável que uma mesma pessoa leve e busque a criança todos os dias; 

5) Fazer intervalos intercalados entre as turmas para reduzir a quantidade de crianças em um mesmo 

espaço; 

6) Atividades de movimento, preferencialmente, ao livre e com profissionais fazendo uso de máscara; 

7) Separar as crianças em turmas fixas e não separá-las; 

8) As crianças devem lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool gel ao chegar e sair da escola, antes e 

após se alimentar; 

9) Todos os profissionais devem higienizar as mãos, frequentemente, e após o contato com cada criança, 

especialmente antes e após trocar fraldas, preparar e servir alimentos, alimentar as crianças e ao ajuda-las 

no uso do banheiro; 

10) Uso de máscara somente para crianças com idade superior a dois anos, pois há risco de sufocamento em 

crianças menores; 

11) Crianças não devem levar brinquedos de casa para a escola; 

12) Mamadeiras e bicos devem ser higienizados seguindo procedimento apropriados, com o uso de escova 

pós fervura e solução de hipoclorito de sódio; O mesmo com os copos e chupetas; 

13) Profissionais que preparam e servem alimentos devem utilizar EPIs e seguir protocolos de higiene de 

manipulação dos alimentos; 

14) Higienizar brinquedos, trocador (após cada troca de fralda), tapetes de estimulação e todos os objetos de 

uso comum antes do início das aulas de cada turno e sempre que possível; 

15) Brinquedos que não podem ser higienizados não devem ser utilizados; 

16) Os utensílios de uso pessoal da criança deverão ser levados em embalagem plástica e também uma 

embalagem vazia para devolução dos utensílios usados.  

 


