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PROTOCOLO PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 

Reelaborada pelas Comissões Volta as Aulas – Pandemia COVID-19, instituídas pelas Portaria 

nº743/2020 e nº058/2021. 

 

As aulas nas instituições de ensino da rede pública e privada foram suspensas por 
tempo indeterminado a partir do dia 20 de março de 2020, em decorrência do Decreto 
Estadual nº.4230/2020 e Decreto Municipal nº7815/2020, assinados em 16 de março de 
2020, como forma de reduzir o contato entre as pessoas e como contenção da propagação 
do novo Coronavírus e, prorrogado por meio do Decreto Municipal nº 8507, de 18 de 
fevereiro de 2021.  

A retomada do atendimento presencial nas Unidades de Ensino decorrerá de 
manifestação formal das autoridades de Saúde, conforme análise da condição ascendente ou 
descendente de contaminações no Município, entretanto, afim de que se organizem os 
procedimentos necessários à forma de retomada do atendimento presencial, estas 
Comissões procederam estudos das exigências mínimas necessárias, baseadas em 
experiências de outros Estados da Federação e, de outros países, constituindo o presente 
documento. 
 

Orientações Pedagógicas   

 As Instituições deverão seguir as recomendações mais recentes da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura e do Conselho Municipal de Educação de Guarapuava - 

CMEG.   

A educação hibrida será adotada e facultativa à adesão das famílias. As aulas 
presenciais ocorrerão de forma escalonada e gradativa. Os(as) estudantes serão divididos em 
grupos, conforme a metragem de cada sala respeitando a normatização vigente. 

Podendo ser realizado revezamento quando houver necessidade, considerando o 
resultado da pesquisa realizada com pais e responsáveis, permanecendo por uma semana 
em aulas presenciais e por uma semana com atividades pedagógicas não presenciais, e assim 
sucessivamente.  

Os(as) alunos(as)cujos responsáveis optarem por não aderirem a educação híbrida, 
continuarão recebendo as atividades não presenciais ofertadas pelas Unidades de Ensino. A 
adesão ao ensino presencial poderá ser alterada, no entanto, pais/mães ou responsáveis 
precisam verificar com a(o) Diretora(or) da Unidade, com objetivo de otimizar a organização 
do espaço escolar.   

Os(as) alunos(as) serão desobrigados do uso de uniforme escolar para facilitar a troca 
de roupas diariamente, cabendo a Equipe da Unidade Escolar orientar as famílias de sua 
importância.   

A retomada de forma gradativa, organizada em fases, abrangendo grupos de 
interessados se dará da seguinte forma:  
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I. Escalonamento semanal:  
 
Escolas: 
a) Para todas as etapas e modalidades (Ensino Fundamental I e II, Escolas que atendem 

em tempo integral, EJA, Educação Infantil – Pré I e II): os alunos de cada turma devem 
ser divididos em grupos respeitando o distanciamento social e a metragem de cada 
sala. 

b) Ensino Fundamental I e Escola em tempo integral: retorno por ano, em cada turno, 
conforme o quadro abaixo: 
 

1º dia da Educação 
Híbrida 

2º dia da Educação 
Híbrida 

3º dia da Educação Híbrida 

Retorno do 5º, 4º e 3º 
ano. 

 Retorno do 1º e 2º ano e 
continuidade do 5º, 4º e 
3º ano. 

Retorno da Educação Infantil 
e continuidade do 1º ao 5º 
ano. 

Obs.: Cada Escola deverá adaptar o cronograma de retorno conforme sua 
realidade, contemplando simultaneamente turmas do período da manhã e do 
período da tarde, respeitando o distanciamento de 1,5m recomendado em sala de 
aula. 

 
c) Escola com Ensino Fundamental II: realizar o retorno na totalidade, concomitante ao 

Ensino Fundamental I. 
d) EJA: retorno de todas as turmas, com início concomitante ao Ensino Fundamental I. 

 
Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI 

a) Para os Centros Municipais de Educação Infantil que ofertam turmas, na faixa etária 
de 0 a 3 anos de idade, será analisado a possibilidade do retorno dos(as) 
alunos(as)para as atividades presenciais, conforme análise na regressão de 
bandeiramento. 

b) Para os Centros Municipais de Educação Infantil que ofertam turmas de Infantil III  
e/ou IV e V, o retorno dos(as) alunos(as) para as atividades presenciais acontecerá 
em sua integralidade no primeiro dia do retorno, conforme matrícula já efetivada 
junto a Unidade de Ensino.  

c) As Unidades de Ensino deverão marcar com fitas adesivas o piso das salas de aula, 
indicando posicionamento de mesas e cadeiras; 

d) Reorganizar os espaços da sala de aula retirando o excedente de mesas e cadeiras se 
for o caso; 

e) A Unidade deverá calcular o número de alunos(as) obedecendo o distanciamento 
social conforme aos Protocolos de Segurança vigentes; 

f) Organizar kits individuais (giz de cera, massinha, tinta guache, lápis de cor e outros); 
g) Realizar a retirada de brinquedos de difícil higienização (pelúcia, tecidos, porosos e 

outros); 
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Centros de Educação Infantil da Rede Privada 
 

a) As Instituições deverão preparar os ambientes físicos a fim de garantir que sejam 
arejados e que haja distanciamento entre os(as) estudantes, bem como, definir 
medidas de segurança, como o uso de máscaras e higienização dos ambientes. 
Cumprindo todas as exigências descritas na Resolução SESA Nº 632, de 05/05/2020.  

b) Em se tratando no formato da educação híbrida, cada Instituição da Rede Privada 
deverá ingressar com recurso administrativo ao Conselho Municipal de Educação de 
Guarapuava – CMEG, em face à data de retomada das atividades presenciais, por se 
tratarem de Instituições de pequeno porte. 

c) Fracionamento de turmas e retomada em formato escalonado para atendimento 
presencial e redução do número de alunos(as) por sala; 

d) Fracionamento de turmas para desenvolvimento de atividades coletivas; 
e) Previsão de desenvolvimento de atividades pedagógicas em modalidade híbrida, com 

ações tanto para trabalho presencial na Unidade de Ensino quanto com o 
desenvolvimento de atividades fora do ambiente escolar, por meio de ferramentas 
digitais ou não; 
 
Cabe às Instituições de Ensino:   

• contabilizar, por meio de pesquisa, quantos estudantes retornarão às aulas 

presenciais e quantos continuarão no ensino não presencial;   

• contabilizar qual é o número máximo de pessoas em cada espaço da 

instituição escolar, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro 

recomendado;   

• redigir um protocolo próprio de organização do retorno, de acordo com a sua 

realidade, baseado no protocolo apresentado pela Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura e Conselho Municipal de Educação de Guarapuava;   

• informar e repassar aos pais ou responsáveis o protocolo individual da 

instituição e o protocolo geral;   

• esclarecer e reforçar para a comunidade escolar que a frequência às aulas 

presenciais não substituirá as atividades pedagógicas não presenciais, 

devendo o(a) estudante continuar realizando essas em casa;   

• o(a) gestor(a) conforme necessário for, poderá escalonar servidores da sua 

Unidade de Ensino para dinamizar o atendimento presencial;   

• o(a) gestor(a) conforme necessário for, poderá disponibilizar servidores para 

auxiliar nos momentos de entrada, banheiro, saída e merenda; 

• reforçar a importância dos hábitos de higiene; 

• lembrando que neste momento está suspenso a escovação diária ou semanal;  

• promover ações de acolhimento emocional aos estudantes e profissionais da 

educação;   
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• realizar atividades a fim de fortalecer a retomada de conteúdo, de 

recuperação escolar e de atendimento aos estudantes com maiores 

dificuldades.   

• reforçar a comunicação por meio de redes sociais e grupos do aplicativo 

WhatsApp sobre orientações necessárias a comunidade escolar;   

• manter com maior frequência, reuniões virtuais com pais ou responsáveis a 

fim de promover o acompanhamento dos(as) alunos(as);   

A utilização de salas ambientes, onde houver, e o manuseio de materiais próprios 
dessas salas, deverá ser suspenso. Ex. Bibliotecas, sala de Jogos, brinquedoteca, entre 
outros. 

Os(as) estudantes que necessitam de atendimento especializado retornarão às 
atividades presenciais, concomitante aos demais níveis, respeitando a ordem acima definida, 
entretanto é necessário que essa garantia ocorra sem prejuízos e com qualidade, bem como, 
sem sobrecarga dos(as) profissionais responsáveis por tal atendimento. 

As Salas de Recursos Multifuncionais e Classes Especiais deverão retornar em sua 
integralidade simultâneo aos demais níveis, respeitando o distanciamento dentro da sala de 
aula e no transporte escolar, podendo cada Unidade de Ensino adaptar conforme sua 
realidade.  

Poderá haver fechamento das Instituições de Ensino se houver casos positivados do 
novo coronavírus, obedecendo às recomendações da Vigilância Sanitária 
 
Distanciamento físico   

 Indica-se a distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas. Para tanto, as 

Instituições de Ensino deverão adotar as seguintes estratégias:   

 Realizar marcações de distanciamento de 1,5 metros nas calçadas de acessos aos 

portões de entrada e saída dos(as) alunos(as), e onde mais for necessário, a fim de 

evitar aglomerações;  

 Realizar, no interior da Instituição de Ensino, marcação do distanciamento 

recomendado (1,5 metro) onde necessário, como na fila para a verificação de 

temperatura, banheiro, entre outros;   

 Realizar demarcações nas carteiras que não serão utilizadas, a fim de cumprir o 

distanciamento mínimo solicitado em consonância com a metragem da sala de aula;   

 Manter janelas e portas abertas a fim de melhor ventilar os espaços. O uso do ar 

condicionado e ventilador deve ser evitado, mas caso seja necessário, caberá à 

Instituição de Ensino a verificação, manutenção e higienização rigorosa desses 

equipamentos;   

 A organização da entrada e saída, e intervalo devem ser estruturadas, de modo a 

evitar a aglomeração de pessoas e a circulação simultânea de grande número de 

alunos(as) nas áreas comuns e nos arredores do estabelecimento;   

 

Limitação do acesso à Instituição de Ensino   
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As Instituições de Ensino deverão limitar o acesso às suas dependências somente às 

pessoas indispensáveis ao seu funcionamento que não apresentem fatores de risco e desde 

que façam o uso de máscara.   

O atendimento ao público será feito via telefone. Caso seja necessário atendimento 
presencial, deverá ser previamente agendado.   

Será permitida a entrada de fornecedores de insumos e prestadores de serviços de 
manutenção, preferencialmente fora dos horários de entrada, saída e intervalo dos(as) 
estudantes, exceto em situação de urgência. Esses profissionais deverão seguir os 
procedimentos preventivos de uso obrigatório de máscara, higienização das mãos e passarão 
por verificação de temperatura antes da entrada ao Estabelecimento.   
 

 Eventos públicos   
Para respeitar as medidas de distanciamento físico e enquanto não forem liberados 

pelas autoridades de saúde, ficam cancelados os eventos com aglomeração de pessoas, 
comemorações de qualquer natureza, apresentações artísticas, eventos esportivos com 
público, entre outros.   

Quando liberadas, as instituições seguirão as recomendações das autoridades de 
saúde em relação à quantidade máxima de pessoas permitidas de forma a garantir o 
distanciamento físico adequado.    
 

Entrada e Saída 
Caso a Instituição de Ensino possua apenas um portão de entrada e saída, deverá 

organizar evitando aglomerações. Caso possua dois ou mais portões, deverá destinar um 
portão para entrada e outro para a saída.   

Após aferição de temperatura e higienização das mãos, os(as) estudantes deverão ser 
encaminhados diretamente para sua sala de aula.   
 

Intervalo/Recreio  
Os horários do recreio devem ser organizados de forma escalonada e organizada a 

fim de que as crianças estejam em atividades dirigidas mantendo o distanciamento 
necessário.  

Escalonar o horário de ida aos banheiros e reforçar, em tais momentos, as questões 
de higiene, como lavar bem as mãos, uso do álcool em gel e máscara, sobretudo nesses 
ambientes.  

Manter um(a) funcionário(a) na entrada dos banheiros para controlar fluxo de 
alunos(as) e a higienização das mãos com álcool gel;   

O(A) funcionário(a) higienizar o assento sanitário após cada uso; esse, também, 
deverá orientar os(as) alunos(as) a acionar a descarga com a tampa do vaso sanitário 
fechada.   
 

Merenda escolar   
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Higienizar as louças, utensílios e equipamentos que foram utilizados no preparo do 
lanche. 

Higienizar os utensílios antes da utilização pelos(as) alunos(as).  
É PROIBIDO também, compartilhamento de alimento em reuniões e/ou 

comemorações. (Seguir as Orientações da Supervisão da Merenda Escolar)  
 
Distribuição de Lanche – Sala de Aula 

 Os(as) alunos(as) e funcionários(as) devem higienizar as mãos com água e sabão e, 
em seguida fazer a desinfecção com álcool 70% antes de realizar as refeições; 

 As mesas e cadeiras devem ser higienizadas a cada turno, com o uso de álcool 70%; 
 Organizar a dinâmica na cozinha para agilizar a entrega das preparações nas salas de 

aula; 
 Os pratos dos(as) alunos(as) devem ser servidos pelo(a) educador(a)/professor(a); 
 Orientar os(as) alunos(as) para que mantenham o uso de máscaras até o horário de 

iniciar a refeição e retirarem a máscara com cuidado ao se alimentarem, tocando 
apenas nos elásticos, e colocarem em um saco plástico pessoal destinado 
exclusivamente a isso ou descartá-la de forma adequada. Evitar colocar a máscara 
diretamente sobre a mesa.  

 Orientar os(as) alunos(as) que após a refeição colocar uma máscara limpa, garantindo 
a troca. Ressalta-se, nesta orientação, que o uso de máscara pelos escolares, 
segundo a idade, deve seguir as orientações das autoridades de saúde dos governos 
municipais, estaduais e federal; 

 Talheres (garfos, colheres e facas) para os(as) alunos(as): mantê-los protegidos ou 
oferecer os talheres já apoiados sobre os alimentos nos pratos ou cumbucas; ou 
colocar os talheres diretamente nas mãos dos(as) alunos(as) (não deixá-los 
disponíveis para que os(as) alunos(as) peguem); 

 No transporte dos alimentos até a sala é necessário garantir que as refeições e 
utensílios estejam devidamente protegidos assim sendo, as preparações devem ser 
acondicionadas individualmente em potes com tampa; 

 Fazer marcações no chão para indicar o distanciamento seguro entre os(as) 
alunos(as) no momento da fila para o porcionamento das refeições, verificar a 
possibilidade de entregar os pratos na mesa aos(as) alunos(as); 

 

Distribuição de Lanche – Refeitório ou Saguão com Mesas e Bancos 

 Os(as) alunos(as) e funcionários(as) devem higienizar as mãos com água e sabão e, 
em seguida fazer a desinfecção com álcool 70% antes de realizar as refeições; 

 As mesas e cadeiras/bancos devem ser higienizados a cada troca de turno, com o uso 
de álcool 70%; 

 Organizar a dinâmica na cozinha para agilizar a entrega das preparações para os(as) 
alunos(as); 
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 Estabelecer um funcionário específico para servir os(as) alunos(as), tendo em vista, 
que não devem se servir sozinhos no Buffet ou, verificar a possibilidade de entregar 
os pratos na mesa aos(as) alunos(as); 

 Orientar os(as) alunos(as) para que mantenham o uso de máscaras até o horário de 
iniciar a refeição e retirarem a máscara com cuidado ao se alimentarem, tocando 
apenas nos elásticos, e colocarem em um saco plástico pessoal destinado 
exclusivamente a isso ou descartá-la de forma adequada. Evitar colocar a máscara 
diretamente sobre a mesa. Orientar os(as) alunos(as) que após a refeição colocar 
uma máscara limpa, garantindo a troca. Ressalta-se, nesta orientação, que o uso de 
máscara pelos escolares, segundo a idade, deve seguir as orientações das 
autoridades de saúde dos governos municipais, estaduais e federal; 

 Talheres (garfos, colheres e facas) para os(as) alunos(as): mantê-los protegidos ou 
oferecer os talheres já apoiados sobre os alimentos nos pratos ou cumbucas; ou 
colocar os talheres diretamente nas mãos dos(as) alunos(as) (não deixá-los 
disponíveis para que os(as) alunos(as) peguem); 

 Organizar os(as) alunos(as) em turnos, flexibilizar horários de refeições de forma a 
manter o distanciamento no refeitório/saguão e, higienizar superfícies como mesas e 
cadeiras/bancos a cada turno de uso do refeitório/saguão, com álcool 70%; 

 Alterar a disposição de mesas e bancos/cadeiras para garantir o distanciamento 
mínimo preconizado e reduzir o número de pessoas por mesa, com espaço de uma 
cadeira vazia para cada cadeira ocupada, colocando orientações visíveis e marcações; 

 Fazer marcações no chão para indicar o distanciamento seguro entre os(as) 
alunos(as) no momento da fila para o porcionamento das refeições; 

 Organizar o fluxo do refeitório para que comida pronta não cruze com os pratos 
usados e a retirada do lixo; 

 Retirar o lixo da cozinha logo após o término da distribuição e consumo; 
 Manter orientação visual, com abordagem adequada à educação infantil, a respeito 

dos cuidados com higienização das mãos e etiqueta respiratória no refeitório. 

 

Lanche dos(as) Professores(as), Educadores(as) e Funcionários(as) 

 Os(as) professores(as)/educadores(as) podem provar o lanche dos(as) alunos(as) na 
sala de aula ou refeitório/saguão, depois que todos estiverem servidos, incentivando 
assim o consumo do mesmo pelas crianças; 

 Para professores(as) auxiliares e demais funcionários, o lanche pode ser levado da 
cozinha para a sala dos(as) professores(as) seguindo o mesmo protocolo para a 
distribuição em sala de aula; 

 O(a) gestor(a) de cada Unidade fica responsável pela organização dos horários de 
intervalo a fim de evitar aglomerações, seguindo os protocolos sanitários vigentes; 

 Recomenda-se que cada educador(a)/professor(a) ou profissional da Instituição de 
Ensino traga o seu próprio lanche de casa, o qual não deverá ser compartilhado.  

 

Cantinas Escolares 
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Fica PROIBIDO o funcionamento das cantinas escolares durante a Pandemia. 

 

Quanto ao recebimento de alimentos perecíveis e não perecíveis  

a. Os fornecedores devem ser recebidos na área externa da cozinha, respeitando o 

distanciamento seguro;  

b. A direção da Unidade deverá providenciar uma mesa de apoio na área externa da 
cozinha, nela deve ser colocada a balança para conferência do peso dos produtos 
recebidos;  

c. Os produtos recebidos (seguir as orientações enviadas pela Supervisão da Merenda 

Escolar) devem ser colocados em caixas ou bacias e, levados para dentro da cozinha 

para serem higienizados;  

d. Ainda na área externa, utilizando a mesa de apoio, borrifar álcool líquido 70% em 

toda a embalagem e deixar secar; 

e. Higienização das louças, utensílios e bancadas com álcool 70% atendendo o 

protocolo enviado pela merenda escolar;  

 
Aulas especiais  

As aulas dos componentes curriculares de Artes, Educação Física e Ensino Religioso, 

passarão a ser encaminhadas pelo Departamento de Educação Básica, em formato de 

videoaulas e com a versão de material impresso para aqueles alunos que não tem acesso à 

Internet. O conteúdo, baseado no referencial curricular do município, será enviado para 

replicação entre os alunos, nos momentos de ensino remoto. 

 

Transporte escolar   
Os veículos de transporte escolar deverão reforçar as medidas de higienização do 

interior dos automóveis e do sistema de ar condicionado, respeitando o limite de ocupação 
de sua capacidade, através de escalonamento das turmas, sendo obrigatório o uso de 
máscaras, por todos os integrantes do veículo, durante todo o trajeto.  

Os veículos devem manter janelas abertas, evitando-se o uso de ar condicionado e os 
bancos deverão ser marcados para não utilização a fim de manter o distanciamento.   

Deve ser realizada a aferição da temperatura dos(as) estudantes no momento da 
entrada no transporte. 

Realizar higienização das mãos durante os momentos de embarque e desembarque.   
A Instituição de Ensino deverá, por meio de informativo, comunicar motoristas de 

transporte escolar particular acerca das recomendações de segurança.   
Considerando o uso de transporte escolar para deslocamento da maioria dos(as) 

alunos(as), deve-se adotar procedimentos, evitando-se movimentação exacerbada ou 

aglomeração de alunos(as) nos pontos de entrada/saída. 

 
 
Bebedouro e garrafa de água   
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Os bicos ejetores curtos e com ganchos (aqueles usados para beber direto no jato 
d’água) dos bebedouros deverão ser desativados pelo risco de contaminação caso a pessoa 
encoste os lábios neles. Sugere-se orientar os(as) alunos para:   

 trazer garrafa identificada com o nome e, se possível, trazer mais de uma garrafa 

abastecida para evitar aglomeração durante o enchimento;   

 não compartilhar garrafa com água, de forma alguma;   

 dar preferência para garrafa cuja porção que encosta nos lábios fique protegida por 

uma tampa. Os modelos em que essa porção fica desprotegida não são os mais 

indicados, pela possibilidade de contaminação.   

 

Material de Uso Particular 

Considerando a contaminação através de objetos, as Instituições de Ensino deverão 

observar para que cada aluno(a) utilize-se apenas de seus materiais escolares (canetas, lápis, 

borracha, livros, cadernos, dentre outros), ficando proibido o compartilhamento de 

quaisquer objetos e demais produtos pessoais como lanches e garrafas de água;   

Para os(as) alunos(as) que necessitarem de material, a Instituição de Ensino da Rede 

Pública Municipal deverá solicitar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que irá 

disponibilizar kit’s para esta finalidade. 

 

Higienização do ambiente e de superfícies   
 Na entrada das Unidades e principais acessos, deverão ser disponibilizados tapetes 

sanitizantes com produtos adequados e indicados pela ANVISA, para realização da higiene 
dos calçados com manutenção periódica dos produtos utilizados.  

A higienização das salas de aula será realizada a cada 2 horas ou no máximo a cada 
troca de turno e a frequência deve ser observada pela direção da Instituição de Ensino, 
conforme o uso e a quantidade de pessoas no local. Sugere-se limpeza com água sanitária, 
respeitando o indicado na embalagem do produto.   

Reforçar a higienização de superfícies que são tocadas por muitas pessoas, como 
grades, mesas, carteiras, puxadores de porta e corrimões, antes do início das aulas, em cada 
turno e sempre que necessário.   

Os banheiros, lavatórios e vestiários devem ser higienizados antes da abertura, após 
o fechamento e a cada três horas.   

 Usar toalhas de tecido ou de papel umedecidas com desinfetante autorizado pela 

Anvisa para limpar itens eletrônicos que são tocados com frequência (ex.: telefones, 

teclados, controles remotos);   

 Não utilizar almofadas de tecido (almofadões) nos ambientes da escola, tendo em 

vista a dificuldade de higienizar essas superfícies.   

 Sugere-se que cada estudante e educador(a)/professor(a) higienize sua mesa, 

sobretudo em momentos de merenda;   

 Sobre a coleta de lixo, utilizar, se possível, latas de lixo sem toque, com acionamento 

por pedal, realizando os protocolos para depósito e retirada de resíduos;   
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 Realizar coleta e remoção do lixo diariamente, ou tantas vezes quantas forem 

necessárias durante o dia;   

 O lixo deve estar sempre ensacado e em recipientes apropriados, com tampa e pedal, 

para que não seja necessário tocá-lo com as mãos quando for abrir;   

 O lixo deve ser armazenado em local fechado e frequentemente limpo até a coleta 

pública ou outro fim a que se destine.   

 

Higienização das mãos e uso do álcool em gel   
Orientar os(as) alunos(as) sobre a higienização correta das mãos. A Instituição de 

Ensino deverá instalar dispensadores de álcool em gel 70% em locais estratégicos.   
Os(as)educadores(as)/professores(as) deverão realizar a distribuição do álcool em gel 

para os(as) alunos(as) com a ponta do pump próximo às mãos do(a) aluno(a) e longe dos 
olhos, para evitar acidentes.   

O uso de máscara de tecido nas Instituições de Ensino será obrigatório para todas as 
pessoas. Recomenda-se a troca de máscara a cada 2 horas ou sempre que ela estiver úmida 
ou suja. Todos deverão trazer máscaras limpas adicionais, acondicionadas em um saco 
plástico, para a troca durante o período de permanência na instituição, separando as 
máscaras limpas das já utilizadas.   

Os(as)educadores(as)/professores(as), profissionais que executam limpeza e aos que 
manuseiam a merenda escolar usarão escudo facial junto com a máscara de tecido.  

Para os docentes e auxiliares que trabalham com a Educação Infantil será necessário 
o uso de aventais, óculos de proteção e máscaras, em virtude da necessidade de 
proximidade, decorrente da natureza da atividade desempenhada, que envolve cuidados 
durante o banho, a alimentação, o sono, entre outros.   
 

Triagem de temperatura corporal   
A triagem de temperatura será realizada diariamente por meio de termômetros 

infravermelhos sem contato direto com a pele. Caso a verificação da temperatura registrada 
esteja maior ou igual a 37°C, o(a) estudante deverá ser isolado e a Instituição de Ensino 
deverá entrar em contato com os pais ou responsáveis a fim de buscarem atendimento 
médico. Às Instituições de Ensino caberá:   

 realizar a escala dos(as) funcionários(as) responsáveis pela triagem, fornecendo-lhes 

treinamento antecipado;   

 aferir a temperatura de todas as pessoas que entrarem na Instituição de Ensino;   

 comunicar a direção ou coordenação, caso alguém se recuse a ter a temperatura 

aferida ou insista em entrar na Instituição de Ensino com a temperatura elevada;   

 em caso de recusa ou impossibilidade de buscar-se o(a) estudante febril, este deverá 

ser mantido, sem medicação, em uma sala apropriada e monitorada sua temperatura 

nos próximos 15 a 30 minutos, após a primeira aferição para avaliar se a temperatura 

está em ascensão ou em declínio;   

 o transporte escolar prestará apoio quando se fizer necessário o deslocamento. 
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 testar os equipamentos antes do início do fluxo de alunos(as).   

 
Casos de contaminação   

Se no município houver ascensão dos casos de contaminação, o modelo de aulas 
100% não presenciais poderá ser retomado. A Instituição de Ensino deverá informar casos de 
contágio a sua chefia imediata para que seja comunicada a Secretaria Municipal de Saúde 
para monitoramento destas situações, assim como, análises para tomadas de decisões com 
objetivo de evitar contágios.  
 

Capacitação de servidores 
O Departamento de Alimentação Escolar, afeto à Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, procederá capacitação para servidoras/servidores que realizam manipulação de 

alimentos, considerando as boas práticas de manipulação, os critérios de segurança e 

higienização de alimentos, utensílios, superfícies e ambientes, nas Unidades da Rede Pública 

Municipal de Ensino, podendo viabilizar a mesma capacitação às servidoras das Unidades de 

Ensino das Redes Estadual e Privada, conforme manifestação de interesse das 

mantenedoras. 

Será ofertada capacitação aos profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino, para 
atendimento/triagem de alunos(as), realizada com profissionais da Secretaria de Saúde, 
sendo extensiva às Redes Públicas Estadual e Privada, conforme manifestação de interesse 
das mantenedoras 

Todas as Empresas prestadoras de serviços de Transporte Escolar, através dos 

motoristas que atendem as linhas desse serviço realizaram formação com objetivo de se 

aperfeiçoar atendendo as medidas de segurança, por meio do curso com o seguinte 

conteúdo: COVID 19 PROTEJA SEUS PASSAGEIROS. 
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MODELO DE CROQUI (Cada Unidade organizará conforme suas necessidades) 
 
 

 


