


Este protocolo é um guia completo de orientações para o ensino híbrido. São válidas para 
alunos, familiares,  colaboradores, prospecção e fornecedores, destinados à Unidade 1 - Rua XV 
de Novembro, número 128, centro e  Unidade 2 Avenida Rogelina Maria de Jesus, número 259, 
Residencial Jardim Primavera. 
1. ORIENTAÇÕES GERAIS 
Passamos por momentos difíceis, mas com muitos aprendizados. Este é o momento de 
retomada e devemos  nos preocupar com o acolhimento e a proteção dos nossos alunos, 
colaboradores e familiares. Com o retorno gradual das aulas presenciais, elaboramos um 
conjunto de medidas para salvaguardar a saúde de todos. 
Salientamos que as considerações aqui apresentadas poderão ser alteradas a qualquer 
momento de acordo  com as orientações dos órgãos de saúde em relação à COVID-19.  
2. PREPARAÇÃO 
É preciso preparar pais, alunos e colaboradores para a volta às aulas.  
Todos os colaboradores receberam o Protocolo de Biossegurança e tiveram um treinamento, 
através de  videoconferência. 
Para as famílias, este documento também será disponibilizado, por meios digitais, para estudo. 
Ofereceremos  plantão, para maiores esclarecimentos. 
3. COMUNICAÇÃO 
A campanha de comunicação será usada com constância e periodicidade por meio dos 
seguintes canais: Comunicação escrita/virtual - Envio por whatsapp, webinar e aplicativo da 
escola dos protocolos, além da atualização do site www.colegiozenite.com
Comunicação visual na escola - A escola será decorada com a comunicação visual da campanha 
de volta às aulas  orientando a todos da importância de lavar as mãos com regularidade, dos 
novos hábitos de higiene, convivência e  interação. 
• A organização das salas de aulas dispensarão material e mobiliário que não sejam essenciais e 
brinquedos de difícil  higienização e fácil contaminação; diminuindo a quantidade de decorações 
e objetos não necessários também de  difícil higienização. 
• Comunicação interna sobre a importância do distanciamento social e indicações da maneira 
correta de lavar as  mãos. 
• Marcações no chão indicando a distância mínima a ser mantida entre alunos/prospectos e os 
balcões e mesas de atendimento. 
4. TERMO DE OPÇÃO EDUCACIONAL 
Inicialmente todos os pais/responsáveis receberão, para ciência dos protocolos, via aplicativo 
IscoolApp, o  Protocolo de Biossegurança – Plano Pedagógico de Ensino Híbrido. Junto a este, 
será enviado o Termo de Opção  Educacional, no qual a família informará a opção pelo Regime 
Híbrido ou Regime Exclusivamente Remoto (REANP).  Tal termo deverá, obrigatoriamente, 
ser preenchido, assinado e entregue na escola para que todos os alunos possam,  
independentemente da escolha, retornarem às atividades. 
4.1. ORIENTAÇÕES PARA O RETORNO ESCOLAR - ENSINO HÍBRIDO 
- Confirmar que nenhum membro da família está doente ou apresentou recentemente sintomas 
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que possam ser  considerados razoavelmente indicativos da possibilidade de ter contraído 
COVID-19. 
- Os pais devem verificar a temperatura dos filhos todas as noites e manhãs, e antes dos alunos 
saírem para a escola.  Em caso de febre, devem ser mantidos em casa. Na ausência de outros 
sintomas da COVID-19, os alunos devem ficar  em casa até cessar a febre por um período 
mínimo de 48 horas, sem tomar medicamentos para reduzir a febre. 
- Uma febre que se apresenta juntamente com um ou mais sintomas da COVID-19 exige que 
o aluno permaneça em  casa por um período de 14 dias. Uma autorização médica deve ser 
fornecida para que o aluno possa retornar à escola. 
- Os pais devem informar imediatamente à escola se um de seus filhos apresentarem sintomas 
de Influenza para que  outros alunos possam ser monitorados de acordo. 
- Os alunos devem ser mantidos em casa se qualquer outro membro da família apresentar 
sintomas.
- Todos os dados médicos e decisões de tratamento devem ser formalmente registrados e 
relatados aos  coordenadores pedagógicos.  
- Todos os dias deverão vir na mochila do aluno duas embalagens plásticas: uma com as 
máscaras limpas e outra para  as máscaras usadas.  
- Alunos e colaboradores seguirão um protocolo de cores de máscaras e horários de troca das 
mesmas. 

UNIDADE 1 (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I) 
Chegada: máscara azul. 
Após o recreio: máscara amarela. 
Saída: máscara vermelha.  

UNIDADE 2 (ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO) 
Chegada: máscara branca. 
Após o recreio: máscara azul. 
Saída: máscara preta. 

4.2 ORIENTAÇÕES PARA O RETORNO ESCOLAR - REANP
(REGIME ESPECIAL DE AULAS NÃO PRESENCIAIS)
Os pais que optarem pelo ensino REANP, declaram ciência de que o aluno somente terá 
atividades letivas não  presenciais enquanto durar a pandemia, e que aceitam a realização de 
aulas, provas e exercícios por meio de  plataforma digital. Assumem o compromisso de prestar 
assistência doméstica ao aluno, incentivando-o e apoiando-o  para o progresso do aprendizado. 
5. ANTES DE SAIR DE CASA 
Precauções antes de se dirigir ao ambiente escolar, de forma a proteger a sua família, os 
profissionais e os  seus colegas. 
• Se estiver em contato (distância inferior a 1,5 metros e por um período igual ou superior a 15 
minutos) com uma  pessoa confirmada com COVID-19, ou com um suspeito, também não deve 
se deslocar para o ambiente escolar. 
• Quem se enquadra no grupo de risco (casos como hipertensos, diabéticos, doentes 
cardiovasculares, portadores  de doença respiratória crônica, 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. 
• Antes de sair para o ambiente escolar, recomendamos que tenham consigo: 
• Líquido desinfetante para as mãos em embalagem pequena (álcool gel 70%). 
OBSERVAÇÃO: FICA PROIBIDO O USO DO ÁLCOOL LÍQUIDO. 
• Máscara facial descartável ou de tecido nas cores preestabelecidas neste protocolo. 



• Lenços umedecidos antissépticos úteis para tocar e higienizar objetos e outras superfícies 
(material escolar, botões,  maçanetas, etc.). 
• Opte por se calçar junto à porta de saída, evitando dessa forma andar em casa com o calçado 
que utiliza nas suas  deslocações fora do domicílio.  
• Caso more em prédio, sempre que lhe for possível, utilize as escadas em vez do elevador. Se 
não for possível, opte  por viajar sozinho no elevador. 
5.1 TRAJETO  
Transporte particular 
• Se possível, opte por transporte particular, e transporte apenas pessoas que habitem a mesma 
moradia. 
• Se der carona a alguém com quem não habite, permita apenas uma pessoa no banco traseiro.  
• No carro, crie a sua “bolha de segurança”: ABRA A PORTA • DESINFETE AS MÃOS • FECHE A 
PORTA. 
• Utilize sempre o porta-malas para transporte de mochilas e pastas de trabalho, para que o seu 
ambiente não seja  contaminado.  
• O transporte por carro, moto ou bicicleta também exige o uso de máscara de proteção.  
• Sempre que possível sente-se em banco sozinho mantendo distância.  
• Aguarde sentado para que desça um por vez, respeitando o distanciamento. 
• No interior do transporte, utilize máscara.  
OBSERVAÇÃO: Se optar por utilizar transporte privado (Táxi ou Uber) utilize o banco de trás e siga 
as mesmas  orientações de higiene.  
• Assim que sair do transporte, use álcool gel 70% nas mãos, realizando a desinfecção.  
Transporte público 
• No percurso de casa para a estação/ponto de ônibus, mantenha sempre a distância de 1,5 
metros. 
• Se encontrar alguém conhecido, faça um cumprimento e mantenha distância de 1,5 metros.  • 
Sempre que possível utilize as escadas, mas evite tocar em corrimões e outras superfícies de 
acesso comum. 
• É necessário ter uma temperatura abaixo de 37,3 graus (aqueles com temperatura maior ou 
igual 37,3 graus não  poderão entrar no transporte).
• Na estação, aguarde de pé, evite tocar em superfícies e mantenha a distância de 1,5 metros, 
principalmente nas  entradas e saídas do meio de transporte. 
• No interior de um transporte coletivo, utilize máscara e tente manter a distância adequada. 
• Assim que sair de um transporte público, desinfete as mãos. 
Transporte Escolar (veículo contratado pela família) 
O motorista e o monitor devem: 
• Estar livres de febre e/ou sintomas de COVID-19 e usar máscara/cobertura e luvas o tempo 
todo.
• Limpar e desinfetar o transporte de manhã e à tarde antes da partida e após a partida.
• Disponibilizar álcool gel 70% para os alunos. 
• Manter as janelas do transporte escolar abertas para ventilação adequada, se o tempo permitir. 
• Não permitir que os alunos removam as máscaras durante o trajeto. 
Os alunos devem: 
• Fazer fila no ponto do transporte escolar, mantendo uma distância de 1,5 metros entre cada 
aluno. • Usar máscara o tempo todo antes, durante e depois da viagem. 
• Ter uma temperatura abaixo de 37,3 graus (aqueles com temperatura maior ou igual a 37,3 
graus não poderão  entrar no transporte escolar). 
• Higienizar as mãos antes de entrar no transporte. 
• Sentar-se no assento designado com o distanciamento físico. 
• Desembarcar do transporte na chegada e prosseguir imediatamente para a sala de aula. 



6. RECEPÇÃO DOS ALUNOS - SEJA BEM-VINDO 
• Ao retornarem prepararemos uma recepção para os alunos, mostrando como eles são 
importantes e o quanto  estamos felizes em recebê-los. 
• Deixaremos os pais seguros com os rígidos protocolos e os alunos felizes com o acolhimento. 
6.1 ORIENTAÇÕES GERAIS 
• Manteremos os ambientes arejados e com ventilação. As janelas permanecerão abertas 
sempre que possível. Caso  seja utilizado somente ar-condicionado, higienizaremos os aparelhos. 
Esta prática já é utilizada regularmente.
• Deixaremos disponíveis somente os ambientes que permitam distanciamento seguro e boa 
ventilação. • Garantiremos que em todas as portas de acesso, tenham tapetes sanitizantes e 
tapetes secos. 
• Garantiremos que em todas as entradas/saídas tenham lixeiras para o descarte de máscaras, 
lenços e luvas  descartáveis. Os alunos devem chegar apenas para a hora da aula e não devem 
permanecer na escola após seu  término. 
• Demarcaremos o chão limitando distância mínima de 1,5 metros. 
• Disponibilizaremos na porta de entrada, recepção, corredores e salas de aula dispensadores 
com álcool gel 70%. 
• Reorganizaremos as estações de trabalho de forma que seja mantida uma distância mínima de 
1,5 metros entre os  colaboradores. 
• É proibido o compartilhamento de objetos pessoais (inclusive aparelhos celulares). 
• Todas as máscaras devem ser de uso pessoal. 
• Garantiremos que as unidades escolares manterão estoque suficiente de termômetro 
infravermelho, máscaras  individuais e proteção facial (face shield).  
6.2 ORIENTAÇÕES DE CONVIVÊNCIA 
Para todos 
• Cobrir o nariz e a boca com a parte interna do braço dobrado ao espirrar e tossir. 
• Não compartilhar objetos pessoais, como canetas, lápis, borracha, livros ou blocos de papel.
• Manter a distância pessoal de aproximadamente 1,5 metros. 
• Quando sair da mesa ao término das atividades, deixá-la organizada e arrumada, de forma a 
facilitar a limpeza e  higienização.  
• Deixar somente o que for extremamente necessário em cima das mesas de atendimento/uso e 
demais superfícies.
• Sempre que utilizar máquinas ou equipamentos partilhados, usar álcool gel 70% nas mãos 
antes e após a sua  utilização. 
• FICA ESTABELECIDO QUE TODOS DEVEM FAZER HIGIENIZAÇÃO COM ÁLCOOL GEL 70% NO 
INÍCIO E FIM DE  HORÁRIO. 
• Os colaboradores e alunos não devem se cumprimentar com beijos, abraços ou mesmo 
apertos de mãos. 
• Evitar tocar com as mãos rosto, olhos, nariz ou boca.  
• É obrigatório que cada um tenha sua garrafinha de água potável para consumo.  
• O uso da máscara é imprescindível para acessar o ambiente escolar. 
• Todos, sem exceção, devem bater os pés no tapete sanitizante e, em seguida, no tapete seco.  
• Sempre lavar as mãos com sabão e água, durante pelo menos 20 segundos, nas seguintes 
ocasiões:
- Depois de usar o banheiro. 
- Antes de tocar nos olhos, nariz ou boca. 
- Antes e depois de comer. 
- Após espirrar ou tossir (ou usar um lenço de papel). 
- Após contato com lixo ou uma área de alta exposição, como maçaneta da porta, corrimão e 
botões de elevador. - Depois de tocar nos sapatos. 



- Depois de tocar em um animal. 
- Antes de sair para a escola e assim que chegar em casa. 
- Entre classes. 
- Quando as mãos estiverem sujas. 
Para os colaboradores 
• Usar máscaras e protetor facial (face shield). 
• Colaboradores com qualquer sintoma de gripe não devem comparecer ao trabalho por pelo 
menos 14 dias, porém, podem trabalhar remotamente se forem sintomas leves. 
• Alertar sobre os cuidados necessários de higienização em relação às máscaras de tecido. 
7. PORTÃO - ENTRADA DA ESCOLA 
• Checaremos a temperatura de todas as pessoas que entrarem na escola com uso de 
termômetro digital  infravermelho. 
• Teremos uma pessoa na porta da escola nos horários de início de aulas medindo a temperatura 
de todas as pessoas  com termômetro digital infravermelho. 
• Todos, sem exceção, devem permitir a aferição de temperatura antes de acessar o ambiente de 
ensino. O mesmo  vale para os funcionários (incluindo fornecedores terceirizados aprovados). 
7.1 Alunos 
• Os alunos serão verificados na entrada com base nos horários de entrada escalonados. ∙ As 
faixas de entrada dos alunos serão estabelecidas com marcadores de distância física de 1,5 
metros. Alunos e  pais deverão evitar o congestionamento de espaço enquanto esperam.
• Se um aluno registrar uma segunda temperatura digital de 37,3 graus no portão de entrada o 
mesmo será  encaminhado até a Sala de Biossegurança e imediatamente faremos o contato 
com a família para sequência dos  protocolos. 
7.2 Visitantes (incluindo pais) 
• Os visitantes não terão permissão para entrar nas instalações, a menos que sejam formalmente 
aprovados por um  colaborador da escola e somente com hora marcada. O acesso à Unidade 
Escolar só será permitido através do portão  de entrada de alunos. 
OBSERVAÇÃO: Os pais da Educação Infantil serão tratados com particularidades. 
• Os visitantes deverão passar pelos protocolos de registro padrão de entrada. 
• Os visitantes serão acompanhados por um colaborador até a recepção. 
• Todos, sem exceção, deverão bater os pés no tapete sanitizante e, em seguida, no tapete seco.  
8. RECEPÇÃO, SECRETARIA E SALA DE ATENDIMENTO 
• Manteremos distanciamento de 1,5 metros. 
• Colocaremos marcações para indicar a distância (1,5 metros) e deixaremos as cadeiras atrás 
da faixa. 
• Evitaremos aglomeração de alunos na recepção, direcionando-os às suas salas de aula. ∙ Caso 
os alunos tenham que aguardar seus responsáveis na recepção da escola, o distanciamento de 
1,5 metros  deverá ser mantido.  
• Restringiremos a permanência de pais ou familiares na recepção da escola.  
• Priorizaremos contato e suporte aos responsáveis via telefone, e-mail, WhatsApp ou 
videoconferência.
• Todas as entregas serão higienizadas antes de serem entregues aos destinatários. 
9. SALA DE AULA 
Quando o professor e os alunos chegarem as suas salas de aula, eles deverão: 
• Continuar usando máscara durante a aula. 
• Ir diretamente para o lugar designado e não se locomover, a menos que seja orientado pelo 
professor. As salas de  aula serão configuradas para permitir o maior distanciamento físico 
possível. 
• Na conclusão de cada turno, a equipe pulverizará e limpará cada mesa/estação de trabalho/
cadeira com solução  desinfetante aprovada.



• No início das aulas e a cada dispensa, os alunos deverão higienizar as mãos. Sempre que 
possível, os banheiros  deverão ser usados de modo a permitir uma lavagem cuidadosa das 
mãos com água e sabão usando o método de sete  etapas. 
• A equipe de limpeza limpará e desinfetará completamente todas as salas de aula e superfícies 
da sala todas as  manhãs e tardes, além de espaços e superfícies comuns (incluindo maçanetas 
e grades), repetidamente ao longo do  dia. Banheiros serão limpos constantemente. 
• O professor não deverá colocar as mãos nas carteiras dos alunos e deve manter a distância de 
1,5 metros ao  interagir com eles. 
• No início de cada aula, relembraremos os alunos da nova rotina de cuidados necessários. 
• Afastar carteiras conforme normas da Vigilância Sanitária, com pelo menos 1,5 metros de 
distância.
• Outros ambientes mais amplos e arejados podem ser adaptados como salas de aula para 
acomodar turmas  maiores. 
• Garantir o escalonamento de horário de início das atividades, intervalo e encerramento.
• Deixar somente o que for extremamente necessário em cima das mesas de atendimento e 
demais superfícies. 
10. BANHEIROS  
• Disponibilizaremos sabonete líquido, papel toalha e lixeiras. 
• Restringiremos a entrada de alunos conforme o tamanho do banheiro. 
11. LABORATÓRIOS 
• Os laboratórios da escola não estarão disponíveis para uso durante a pandemia. 
12. PÁTIO E CANTINA 
• AS CANTINAS DA ESCOLA NÃO FUNCIONARÃO. Para evitar proliferação do vírus, o aluno 
deverá, obrigatoriamente, trazer seu lanche de casa no início da aula. Não entregaremos 
lanche durante o período escolar.
• Durante intervalos de aula e recreio, os alunos devem usar máscara. 
• Bebedouros devem ser utilizados estritamente como fontes para reabastecimento dos 
recipientes de água.
• Teremos horários alternados de recreio, de acordo com a realidade de cada segmento. 
13. BIBLIOTECAS 
• As bibliotecas estarão fechadas para atividades mistas e navegação geral enquanto perdurar 
a pandemia. 
14. SALAS DOS PROFESSORES 
• As salas dos professores serão estruturadas conforme a determinação da vigilância sanitária. 
Estando as cadeiras  ocupadas, o professor se deslocará para outro local da escola. 
• Durante a pandemia as unidades não oferecerão lanche para evitar proliferação do vírus. As 
salas dos professores  serão ocupadas apenas para fins didáticos, como recarregar pincéis e 
retirar livros. 
• Os professores não compartilharão objetos. 
• Disponibilizaremos álcool gel 70%. 
• Todos os professores deverão trazer seu próprio recipiente de água.  
15. ZENITE BABY e MATERNAL I 
Além das medidas de biossegurança supracitadas, acrescentamos às seguintes diretrizes o 
protocolo da  Comissão Municipal: 
• Serão realizadas as trocas das roupas dos profissionais, antes de iniciarem suas atividades 
com as crianças; 
• Todos os professores utilizarão avental descartável, máscara e proteção facial. 
• As mamadeiras não poderão ficar na escola, devem ir para a casa todos os dias. 
• A mãe/responsável deverá enviar as mamadeiras correspondentes às quantidades de 
mamadas.



• Alunos que andam, deverão ter seus calçados retirados e esterilizados. Ao entrarem em sala, 
usarão meias  antiderrapantes. 
• Todo brinquedo será higienizado. 
• Respeitaremos o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as camas e as organizaremos de 
forma invertida
 • Usaremos luvas descartáveis no momento da higienização da criança, sendo obrigatório o seu 
descarte a cada  criança atendida. 
• Para o momento do lanche, as crianças serão organizadas respeitando a distância mínima de 
1,5 metros entre elas. • As mães deverão trazer todos os dias roupa de cama, um lençol, além 
dos objetos pessoais. 
16. ATENÇÃO ESPECIAL AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E/OU MENTAL 
O retorno dos estudantes com deficiência será cuidadosamente planejado assim como o dos 
demais membros  da comunidade escolar. Sempre que possível e seguro, recomendamos que as 
crianças ou jovens com deficiência  voltem às aulas juntamente com os demais estudantes.  
Devendo, obrigatoriamente, observar os seguintes cuidados, além daqueles anteriormente 
mencionados: 
• Envolveremos as famílias na preparação de retorno e especialmente fornecer-lhes informações 
qualificadas sobre  como se dará esse processo. 
• Disponibilizaremos profissionais de apoio ao estudante com deficiência no acesso aos EPIs 
e planejaremos capacitação que contemple as especificidades dos cuidados com esses 
estudantes. 
• Destacaremos profissional capacitado para auxiliar crianças e jovens com deficiência que 
apresentam dificuldades  ou impossibilidade para a execução da lavagem ou desinfecção 
adequada das mãos. 
• Dispensaremos o uso de máscara por indivíduos com problemas respiratórios ou incapazes de 
removê-la sem  assistência. 
• Sensibilizaremos a comunidade escolar sobre a necessidade de flexibilizar o uso de máscaras 
para os alunos com  deficiência ou transtorno do espectro do autismo, dando ênfase às medidas 
de higiene e distanciamento social.
• Proveremos apoio aos estudantes com deficiência na execução das medidas de higiene 
pessoal e de desinfeção de  seus equipamentos e instrumentos: cadeiras de rodas, próteses, 
regletes, punção, bengalas, óculos, cadeiras  higiênicas, implantes, próteses auditivas e corporais, 
entre outros. 
• Orientaremos os estudantes que fazem uso de cadeiras de rodas e constantemente tocam 
essas rodas a lavar as  mãos com bastante frequência, além de poderem optar por usar 
luvas descartáveis e ter sempre álcool em gel 70% à  disposição ou mesmo usarem lenços 
umedecidos antissépticos. 
• Autorizaremos o acompanhamento por cuidador ou outro profissional de apoio, desde que este 
não apresente  nenhum sintoma de Covid-19 e siga rigorosamente as medidas de segurança 
implementadas pela instituição escolar  para os demais profissionais da instituição. 
17. AULAS 
• Os calendários de aulas seguirão normalmente conforme aprovação pelos C. R. E. (Conselho 
Regional de Educação)  e ao Conselho Municipal de Educação. 
• No primeiro dia letivo presencial reforçaremos os protocolos de Biossegurança aos alunos. 
• Nas primeiras aulas de cada disciplina, faremos uma retomada dos principais pontos 
trabalhados durante o REANP  - Regime Especial de Aulas não Presenciais - de 2020. 
• A quantidade de alunos por sala no ensino híbrido obedecerá às normas da Vigilância Sanitária. 
Caso haja mais  alunos que optem pelo ensino híbrido que a quantidade de vagas disponíveis, 
faremos rodízio (a escola encontrará mecanismos apropriados para a seleção dos alunos). 
• O rodízio de alunos acontecerá de maneira quinzenal. 



• Em caso de rodízio quinzenal, parte dos alunos estarão de maneira presencial na unidade 
escolar e o restante em  casa com o ensino REANP - Regime Especial de Aulas não Presenciais -.  
• Continuaremos oferecendo o ensino REANP - Regime Especial de Aulas não Presenciais - a 
todas as famílias que  optarem por essa modalidade. 
• A aula do REANP - Regime Especial de Aulas não Presenciais - será oferecida em tempo real ao 
presencial.
• O Colégio Zênite optou por iniciar o retorno gradualmente e por etapas. Ressaltamos que 
seguimos todas as normas  e resoluções dos órgãos pelos quais somos jurisdicionados 
e, tais datas poderão ser revistas, bem como suspensas,  conforme a análise da evolução 
epidemiológica em razão da disseminação do corona vírus COVID-19.
18. ESTRATÉGIA DE RETORNO PARA OS ESTUDANTES - 1ª ETAPA  
SEGMENTO: EDUCAÇÃO INFANTIL

19. ESTRATÉGIA DE RETORNO PARA OS ESTUDANTES - 2ª ETAPA 
SEGMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL I - MATUTINO

SEGMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL I - VESPERTINO



SEGMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL II 

SEGMENTO: ENSINO MÉDIO

20. ESTRATÉGIA DE RETORNO PARA OS ESTUDANTES - 3ª ETAPA 
SEGMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL I - MATUTINO

SEGMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL I - VESPERTINO

SEGMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL II  

SEGMENTO: ENSINO MÉDIO



OBSERVAÇÃO: 
Datas de início de cada etapa serão comunicadas posteriormente. 
21. EQUIPE DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 
• A equipe de limpeza realizará a desinfecção antes de iniciar e ao término de cada turno.  
• A equipe de limpeza ficará responsável por abrir as janelas todos os dias antes da primeira 
higienização.
• Utilizará produtos para desinfecção devidamente diluídos e o tempo de ação respeitado, 
conforme o rótulo de  orientação de cada produto.  
• Higienizará os aparelhos telefônicos constantemente. Priorizará a higienização dos corrimãos, 
maçanetas e outros  pontos de contato frequentemente ao longo do dia. 
• Fará a limpeza constante dos bebedouros de água utilizando álcool em gel 70%. 
22. DESCARTE DE LIXO 
• As máscaras, luvas e lenços descartáveis serão eliminados em lixeiras específicas.  
• Na situação de se estar perante casos suspeitos ou confirmados de infecção por COVID-19, 
isolaremos o recipiente  onde foram colocados resíduos ou outros materiais, e este 
imediatamente retirado do ambiente.  
• Os sacos devidamente fechados serão colocados dentro de um segundo saco, também 
devidamente fechado e  depositado na lixeira reservada só para este resíduo.  
23. POP - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO DE 
ACORDO COM O  PROTOCOLO MUNICIPAL. 
• Caso os trabalhadores, colaboradores e estudantes com quadro de síndrome gripal, recomenda-
se o isolamento,  suspendendo-o após 10 dias do início dos sintomas, desde que passe 24 
horas de resolução de febre sem uso de  medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas 
respiratórios. 
• Os trabalhadores, colaboradores e estudantes com quadro de Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG),  recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após 20 dias do início dos sintomas 
OU após 10 dias com resultado RT qPCR negativo, desde que passe 24 horas de resolução de 
febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão  dos sintomas respiratórios, mediante 
avaliação médica. 
• Os casos com quadro de síndrome gripal, que apresentem resultado de exame laboratorial não 
reagente ou não  detectável pelo método RT-qPCR ou teste rápido para detecção de antígeno 
para SARS-CoV-2, o isolamento poderá  ser suspenso, desde que passe 24 horas de resolução de 
febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos  sintomas respiratórios. 
• Para os casos assintomáticos confirmados laboratorialmente para COVID-19 (resultado 
detectável pelo método RT qPCR ou teste rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2), 
deve-se manter isolamento, suspendendo-o após  10 dias da data de coleta da amostra. 
• Se o contato tiver sido frente a frente ou em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, 
carro, etc) por 15  minutos ou mais e a uma distância inferior a 1 metro, sem uso de máscara de 
proteção facial ou uso inadequado, e/ou  teve um contato físico direto (por exemplo, apertando 
as mãos), e sem a possibilidade de realizar exames específicos,  devem ser monitorados e 
afastados por 14 dias, após este período, retornar a instituição (aula ou trabalho) se  permanecer 
assintomático; caso apresente sintomas deve seguir orientações de caso suspeito. 
• Se contato próximo tiver sido com uso de proteção facial, devem ser estimulados a informar 
qualquer sinal ou  sintoma compatível com a doença, e devem ser monitorados.
• Os trabalhadores, colaboradores e alunos com contatos domiciliares de casos confirmados, 
devem ser afastados  por 14 dias a contar da data de início de sintomas do caso domiciliar 
ou da data de coleta, se assintomático. Caso um  novo contato apresente sintomas, o tempo 
de isolamento deverá ser ampliado por mais 14 dias, a partir da data de  início de sintomas 
do novo contato; após esse período, retornar a instituição (aulas ou atividades presenciais) se  
permanecer assintomático; caso apresente sintomas deve seguir orientações de caso suspeito;  



• A escola, quinzenalmente realiza desinfecção de todos os seus ambientes e superfícies afim de 
garantir maior  segurança à toda comunidade escolar. 
• Uma autorização médica deve ser fornecida para que possa retornar à escola.  
24. VOLTA PARA CASA 
Ao entrar em casa: 
• Tire os sapatos e deixe-os na entrada.  
• Tente não tocar em nada antes de lavar as mãos.  
• Limpe o celular com álcool líquido 70°.  
• Deixe a carteira, as chaves, bolsa/mochila na entrada.  
• Tome banho, e caso não seja possível procure lavar todas as áreas expostas.  
• Não é possível fazer uma desinfecção total, mas é possível minimizar o risco.  

25. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este Protocolo de Biossegurança e Plano Pedagógico de Ensino Híbrido foi elaborado com 
base em resoluções  estaduais dos órgãos competentes e no Protocolo Sanitário estabelecido 
pela Vigilância Sanitária do município de  Itumbiara-Goiás, estando aberto às contribuições e 
aperfeiçoamentos pelos profissionais de saúde e da educação, envolvidos no cotidiano escolar. 


