PROTOCOLO GERAL E AÇÕES PARA POSSÍVEL
RETORNO AS AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ENSINO FUNDAMENTAL I
Principais diretrizes/ações para retorno:
• Aquisição de EPIs necessários como: máscaras, borrifadores, tapetes higienizadores,
protetores, álcool gel, termômetros, totens, instalações de lavatórios nos refeitórios ou
próximos, bebedouros, organização do transporte escolar, definição dos 35% presencial,
salas com ventilação adequada, permanência em espaços ao ar livre entre outros...
• Vistorias da Vigilância sanitária e validação de parecer para retorno(escrito)
• Deferimento por escrito da Comissão de Gerenciamento da Pandemia quanto a retorno,
• Atendimento de penas 35% da capacidade da sala de aula
• Pesquisa com os Pais para adesão ao retorno ou não
• Reunião com o Profissionais da Educação
• Reunião com os pais que aderirem ao retorno/conciliação de regras a serem cumpridas
• Deferimento por escrito do Conselho Municipal de Educação quanto ao retorno,
• Decreto do Prefeito Municipal sobre retorno ou não das aulas.
NO ESPAÇO ESCOLAR:
• Inicialmente horário reduzido;
• Revezamento de alunos na semana;
• Cumprir o distanciamento de 1,5 metro em todos os ambientes da escola, sobretudo na sala de
aula;
• Reorganizar os horários de entrada, saída e recreio dos alunos e utilizar múltiplas entradas da
escola;
• Reduzir o número de alunos no transporte escolar para evitar aglomerações;
• Proibir a realização de eventos como campeonatos esportivos, feiras e seminários;
• Sinalizar as rotas dentro da escola para a manutenção do distanciamento;
• Realizar atividades ao ar livre e em espaços maiores como ginásios e quadras;
• Efetuar a marcação de lugares no refeitório ou servir a merenda em sala de aula.
• Higienizar frequentemente as mãos com álcool em gel, álcool 70% ou água e sabão;
• Obrigar o uso de máscara na escola, no transporte escolar e no trajeto de casa até a escola. O
uso de máscara deve ser somente para crianças com idade superior a 2 anos;
•. Caso a água seja fornecida em galões, purificadores, bebedouros ou filtros de água, cada um
deve ter seu próprio copo ou garrafa;
• Orientar os estudantes para que não coloquem a boca na torneira ou no bebedouro.
• Limpar todos os ambientes da escola com frequência, em especial as superfícies que são
tocadas por muitas pessoas;
• Manter portas e janelas abertas para a ventilação dos ambientes;
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• Retirar e descartar o lixo frequentemente;
• Higienizar os veículos do transporte escolar com maior frequência.
• Orientar os pais ou responsáveis pelas crianças e os profissionais da Educação a aferir a
temperatura corporal antes da ida para a escola. Caso a temperatura esteja acima de 37,5°C ou
apresentem sintomas de Covid-19, a recomendação é ficar em casa e, se necessário, procurar
os serviços de saúde;
• Aferir a temperatura de todos que entram na escola (caso esteja acima de 37,5°C não será
permitida a entrada) tanto alunos com funcionários;
• Separar uma sala ou uma área para isolar pessoas que apresentem sintomas até que possam
voltar para casa;
• Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas de Covid-19 na escola. No caso de
menores de idade, os pais ou responsáveis devem ser comunicados para buscar a criança que
deve aguardar em sala isolada e segura. Orientar as famílias a procurar o serviço de saúde;
• Manter em atividades remotas os estudantes e os profissionais da Educação que fazem parte
do grupo de risco (estas serão realizados de forma home office)
• Definir diretrizes de monitoramento de sintomas, isolamento e rastreamento de contatos em
conjunto com a Vigilância Sanitária do Município, conforme os protocolos do Sistema Único de
Saúde.
Para que ocorra um atendimento e retorno com eficácia várias ações devem ser executadas:
Quanto ao acompanhamento pela gestão escolar e vigilância sanitária:
• Planejar as ações e as estratégias a serem realizadas no espaço escolar, conforme as
orientações da Comissão Municipal, estabelecendo cronograma e prazos;
• Monitorar a execução do protocolo nas escolas sob orientações da Comissão Municipal;
• Levantar informações sobre a situação epidemiológica da escola, do bairro, para
repassar à Comissão Municipal;
• Definir com a escola ações de acolhimento às crianças, estudantes, profissionais e
trabalhadores em educação e famílias;
• Sensibilização de toda a Equipe de trabalho na Escola;
• Definir meios de comunicação com as famílias;
• Acompanhar a realização de ações integradas com saúde, vigilância sanitária,
educação e assistência social;
• Definir a sinalização de locais do espaço escolar;
• Definir a disposição de produtos para higienização – (presença de um adulto com
borrifadores para evitar desperdícios e acidentes);
• Verificar o cumprimento de rotinas de higienização das mãos;
• Verificar e intensificar a periodicidade da limpeza de todos os espaços escolares e se
está sendo cumprida;
• Organizar horários alternados para atendimento às famílias e comunidade, fluxo de
profissionais e trabalhadores da educação, oferta da alimentação escolar, uso de
banheiros;
• Definir e divulgar as regras para visitas de pais e familiares (Evitar a entrada destes no
ambiente escolar sem extrema necessidade);
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Uso de espaços comuns nas escolas, considerando as orientações da Comissão
Municipal, como, por exemplo, brinquedotecas, bibliotecas, salas de apoio educacional,
salas de atividades, parques de recreação (não deverão ocorrer o uso neste período)
Organizar o escalonamento dos tempos de recreação/almoço e intervalos,
considerando o agrupamento por faixas etárias;
Organizar fluxo de entrada e saída das crianças e estudantes, de maneira alternada;
Determinar que as atividades físicas deverão ser individuais;
Suspender atividades práticas que envolvam manipulação de objetos;
Monitorar o cumprimento das regras para o uso de máscaras;
Contribuir com o processo de reorganização do currículo e dos projetos políticopedagógicos a ser feito pela SME - fundamental ciclo I.
Organização das mesas e cadeiras no formato tradicional;
Garantia de espaçamento entre as crianças e estudantes de 1,5m ;
Manutenção de lugares fixos nas salas de aula;
Diminuição do número de decorações e objetos não necessários;
Existência de EPIs necessários para todos;
Recursos humanos suficientes para manter a higienização.

Magda, 27 de abril de 2021
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