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PROTOCOLO MUNICIPAL DE VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS 

ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO VALENTIM BIAZUSSI - EF 

 
 O Comitê Escolar é responsável por coordenar o processo de retomada das aulas, 

indicar desafios, demandas e propostas exitosas, bem como buscar parcerias locais 

que possam contribuir com a biossegurança do ambiente escolar para o retorno das 

aulas presenciais e promoção do processo de ensino e aprendizagem. Esse Comitê é 

constituido por: 

1. Diretor de escola – Marilúcia Andriguetti; 

2. Coordenador pedagógico – Patrícia Gnoatto; 

3. Representante dos professores: Eloiza Lucini Casiraghi; 

4. Representante dos trabalhadores em Educação: Merendeira/Servente 

Escolar: Marilene Gnoatto Lucini; 

5. Representante das familias (APMF): Francieli Manica 

 
 

INTRODUÇÃO  

O objetivo deste protocolo é orientar toda a comunidade escolar, sobre o 

funcionamento e o desenvolvimento de  atividades administrativas e educativas 

na Escola Municial do Campo Valentim Biazussi - EF, com vistas ao retorno das 

atividades presenciais. Esse retorno deverá ocorrer de forma gradual, com a 

segurança sanitária que propicie um ambiente saudável e com o menor risco 

possível para a saúde e o bem-estar da comunidade escolar. São listadas abaixo, 

algumas normas vigentes para controle, prevenção e diminuição dos riscos e as 

referências utilizadas para elaboração deste protocolo. Atenção especial deve ser 

dada às Orientações para Retomada Segura das Atividades Presenciais nas 

Escolas de Educação Básica no Contexto da Pandemia da Covid-19, elaboradas e 

divulgadas pelo Ministério da Saúde em setembro de 2020. 

 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

   

Em articulação, Departamento Municipal de Educação e Esportes e Escolas 

Municipais, recomenda-se a seguinte lista inicial de procedimentos antes do retorno 

das atividades presenciais:  

 

1. Atualizar a lista de todas as pessoas envolvidas na instituição de ensino, 

todos os profissionais da educação e alunos, com os respectivos contatos (anexo I); 
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2. Verificar como está o processo de elaboração do Plano de Retorno das 

atividades escolares presenciais, destacando os pontos centrais desse Plano (anexo 

II); 

3. Avaliar e definir se o retorno será de forma gradual ou se os alunos vão 

retornar todos de uma vez, bem como se a opção será pelo ensino híbrido ou pelo 

ensino remoto para alguma das séries ou etapas; 

4. Avaliar todo o ambiente de trabalho, observando como estão às condições 

físicas e estruturais e se há condições de atender a retomada presencial das aulas, o 

trabalho administrativo e de serviços gerais (manutenção e limpeza); 

5. Avaliar a adequabilidade da ventilação dos espaços da escola; 

6. Verificar as condições de trabalho de todos profissionais da educação, 

inclusive a existência de EPIs suficientes para todas as pessoas que trabalham com 

recepção, manutenção e limpeza; 

7. Avaliar se as condições de higiene de todos os espaços estão adequadas, 

com água, sabonete de limpeza das mãos e álcool em gel 70% disponíveis para 

todos; 

8. Definir formas de garantir a frequência adequada da limpeza dos ambientes, 

cuidando do suprimento de água sanitária, álcool, materiais descartáveis, entre 

outros, e também de equipe suficiente para o trabalho; 

9. Decidir como será o processo de alimentação dos alunos: se ocorrerá dentro 

das salas de aula ou em cantinas/refeitórios, se há espaço de atendimento para 

garantir a distância mínima entre pessoas, se há condições para revezamento de 

horários; como será a distribuição de alimentos;  

10. Criar mecanismos para monitorar o cumprimento das medidas sociais e 

sanitárias; 

11. Realizar treinamento e capacitação da comunidade acadêmica; 

12. Preparar a equipe para realizar ações permanentes de sensibilização de 

estudantes, pais ou responsáveis. 

 

Quem não poderá retornar 
 

Deve-se, antes de serem iniciadas as atividades na escola, realizar uma 

análise da situação dos profissionais da instituição, além de fazer uma triagem dos 

alunos. O objetivo será definir quem pode ou não retornar e em que condições, 

sempre em atuação integrada com profissionais da Unidade Básica de Saúde. 

No caso de estudantes ou profissionais da educação, fazem parte do grupo de 

risco quem possui: cardiopatias; doenças pulmonares crônicas; diabetes; obesidade 

mórbida; doenças imunossupressoras ou oncológicas; pessoas com mais de 60 

anos; gestantes e lactantes. Para esses grupos, devem ser adotadas estratégias de 

realização de atividades não presenciais. 

É necessário também articular com as famílias sobre o retorno às aulas 
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presenciais, garantindo aos pais ou responsáveis a possibilidade de continuidade de 

atendimento escolar remoto, de forma concomitante, em condições e prazos 

previamente acordados. 

Atenção aos alunos das Escolas do campo 

 

Segundo a Lei nº 14.021/2020, as comunidades do campo são considerados 

grupos em situação de extrema vulnerabilidade e de alto risco.  

São orientações básicas para o retorno às aulas presenciais dos estudantes da 

Escola do campo: 

1. Realizar consulta prévia com as famílias para discutir possibilidades de 

retorno sem a utilização do transporte escolar; 

2. Avaliar a disponibilidade de pessoal, infraestrutura e recursos para o 

atendimento às medidas de higiene e segurança sanitária; 

3. Envolver as famílias na preparação de retorno e esclarecer sobre como se 

dará esse processo e todas as medidas de segurança e orientação adotadas; 

4. Definir com as comunidades escolares formas alternativas de organização 

da oferta, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE, a BNCC e as 

normas dos respectivos sistemas de ensino para o cumprimento da integralização 

da carga horária mínima do ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública. 

 

 MEDIDAS SOCIAIS EM SAÚDE 

Medidas gerais para a escola independentes da fase da Covid-19 
 

As medidas gerais são aquelas atenções e cuidados com a saúde de todos: 

1. Usar máscara, obrigatoriamente; 

2. Cobrir nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos, nos casos 

de tosse e espirros; 

3. Lavar frequentemente as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou 

higienizar com álcool em gel 70%; 

4. Não cumprimentar com aperto de mãos, beijos e abraços; 

5. Respeitar o distanciamento de pelo menos 1 metro; 

6. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, nem 

materiais didáticos, brinquedos ou jogos; 

7. Priorizar, sempre que possível, refeições empratadas em vez do autosserviço; 

no caso de refeitórios que possuem balcão de serviço, do tipo bufê, com serviço 

realizado por funcionário, é recomendável a instalação de barreira física que impeça 

a contaminação dos alimentos e utensílios por gotículas de saliva; 

8. Não compartilhar celulares, assim como evitar seu uso em ambientes sociais, 

cuidando de higienizar frequentemente os aparelhos. 
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Primeiros passos 

 Além das medidas gerais, considerando todas as medidas de segurança 

sanitária que propiciem um ambiente saudável e com o menor risco possível para a 

saúde e o bem-estar da comunidade escolar, faz-se necessário: 

1. Elaborar o Protocolo de Retorno das atividades escolares presenciais, 

considerando as orientações do Departamento Municipal de Educação, o qual a 

escola está vinculada, fazendo uma avaliação da capacidade da instituição para 

receber os alunos e os profissionais da educação. Para tanto, o grupo que 

coordenará as ações deverá contar com o auxílio da Unidade Básica de Saúde e 

dos membros do Comitê Escolar de Retorno as Atividades Pedagógicas 

Presenciais que possam contribuir com as tomadas de decisão. 

2. Definir a quantidade de alunos a ser distribuída em cada sala de aula, 

respeitando-se o distanciamento mínimo de 1 metro; 

3. Checar se a quantidade de máscaras e outros itens de segurança 

necessários à segurança coletiva e individual são suficientes; 

4. Atuar junto à Unidade Básica de Saúde para que, no caso de problema de 

saúde dos profissionais da educação ou dos estudantes, fazer a referência e o 

acompanhamento dos casos; 

5. Organizar as equipes para trabalharem de forma escalonada, respeitando-se 

a medida de distanciamento social; 

6. Organizar a rotina e escala de limpeza do ambiente de trabalho e dos 

equipamentos de uso individual (inclusive toucas, luvas e roupas adequadas para 

essa limpeza), inclusive de limpeza de talheres, copos e pratos, caso sejam 

utilizados nas merendas, observando que, preferencialmente, a alimentação escolar 

deve ser realizada nas salas de aula; 

7. Manter, sempre que possível, portas e janelas abertas para ventilação do 

ambiente; 

8. Garantir a comunicação visual de promoção à saúde e prevenção dos riscos 

à Covid-19; os cartazes poderão ser feitos pela própria comunidade escolar e 

deverão conter informações sobre assepsia e limpeza não só das próprias mãos, 

mas do uso de áreas comuns; 

9. Fazer aferição da temperatura de servidores, estudantes e colaboradores na 

entrada da escola e de salas e ambientes fechados, utilizando, preferencialmente, 

termômetro sem contato (infravermelho); essa medida poderá contar com o apoio de 

profissionais das unidades básicas de saúde; 

10. Planejar e comunicar a organização de horários intercalados para a 

entrada, saída, alimentação e intervalo escolar de modo a evitar aglomerações; 

11. Organizar o sistema de higienização e limpeza, com períodos de 

fechamento para desinfecção geral das áreas comuns, em especial de banheiros e 

salas de aula, observando que áreas de difícil limpeza como os parquinhos devem 

ser isoladas; 
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12. Realizar estratégias de orientação sobre formas de prevenção da 

Covid-19, sobre higiene das mãos, uso de máscara, identificação dos sintomas da 

Covid-19, assim como ações a serem realizadas caso algum desses sintomas 

sejam identificados. 

 

 

 

No transporte escolar 
 

1. Usar máscara, obrigatoriamente; 

2. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos; 

3. Utilizar os braços em casos de tosse e espirros, para proteger as outras 

pessoas; 

4. Evitar, o máximo possível, o contato com as superfícies do veículo; 

5. Deixar as janelas do transporte abertas, quando possível; 

6. Acomodar-se intercalando um assento ocupado e um livre; 

7. Higienizar as mãos com álcool em gel 70% durante o percurso; 

8. Fazer a higienização das mãos, assim que entrar na escola; 

9. Fazer a higienização das mãos, assim que entrar em casa no retorno da 

escola. 

 

Cuidados com áreas comuns  

Nas áreas comuns, as regras abaixo serão cumpridas: 

1. Garantir a obrigatoriedade do uso de máscaras; 

2. Manter distância de pelo menos 1 metro entre estudantes, professores e 

profissionais da educação; 

3. Manter dispensadores para álcool em gel 70%, em quantidade suficiente nas 

salas de aula e demais ambientes da escola; 

4. Aferir a temperatura no acesso às áreas comuns, utilizando 

preferencialmente termômetro sem contato (infravermelho); 

5. Evitar o uso de bebedouros coletivos, orientando os estudantes a levarem 

suas garrafas de água e apenas utilizar os bebedouros como fontes para abastecê-

las; 

6. Suspender o uso de armários compartilhados na escola; 

7. Manter a limpeza frequente de móveis, carteiras, mesas de refeitórios, 

bancadas, computadores, grades, corrimões, superfícies e utensílios que são 

tocados por muitas pessoas; 

8. Higienizar lavatórios, banheiros e vestiários antes da abertura, após o 

fechamento e regularmente após o uso; 
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9. Fazer a remoção e descarte do lixo com segurança; 

10. Escalonar o acesso de estudantes ao refeitório; 

11. Orientar os alunos a manter o uso de máscaras até o horário de iniciar 

a refeição, quando estiverem no refeitório; 

12. Procurar reduzir ao máximo a mistura de turmas ou grupos de idade 

para atividades escolares e pós-escolares; 

13. Escalonar os horários de intervalo, de forma que as turmas usem o 

refeitorio, banheiros e dependências gerais em momentos diferenciados; 

14. Se necessário ampliar a quantidade de professores ou recorrer a 

Professores temporários ou voluntários; 

15. Prestar especial atenção ao momento de chegada e saída dos 

estudantes na escola, identificando claramente os locais de entrada e saída, 

marcando o chão, se necessário, para assegurar o distanciamento, indicando 

também a direção que deve ser tomada pelos estudantes dentro da escola; 

 

16. Restringir ao máximo a entrada de pessoas de fora da comunidade 

escolar nas instituições, evitando a realização de atividades em grupo; 

17. Assegurar o controle de aglomeração durante os períodos de entrega e 

coleta das crianças na escola ou na creche; 

18. Estabelecer restrições à entrada desnecessária de pais ou 

responsáveis nas instalações da escola; 

19. Monitorar a limpeza periódica dos veículos de transporte escolar entre 

as viagens, em especial das superfícies comumente tocadas pelas pessoas. 

 

Medidas de higiene e limpeza ambiental 
 

1. Estabelecer cronograma de higienização das mãos, na chegada à escola e 

durante a rotina diária, no horário do lanche e antes da volta para casa; 

2. Estabelecer cronograma de limpeza regular do ambiente escolar, com maior 

frequência, especialmente banheiros, maçanetas, carteiras, interruptores, portas, 

material de ensino, livros de uso coletivo, entre outros; 

3. Estabelecer lista de checagem das atividades de limpeza para controle das 

tarefas e de fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs). Estas 

listas deverão estar afixadas em local de fácil visualização e deverão ser assinadas 

pela pessoa que foi responsável pela limpeza; 

4. Estabelecer fluxo de circulação unilateral dos discentes pelas instituições, 

controlar o número de pessoas permitidas nos locais e exibir o número máximo de 

pessoas em cada ambiente coletivo; 

5. Evitar o uso de ventilador e ar condicionado; caso o ar condicionado seja a 

única opção de ventilação, instalar e manter filtros e dutos sempre limpos. 
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Uso da biblioteca 
 

A biblioteca pode funcionar desde que sejam tomados alguns cuidados extras 

em relação ao uso de materiais, respeitando-se sempre o distanciamento mínimo 

de 1 metro entre as pessoas e o uso de máscaras. 

1. Separar uma estante para receber o material (livro) devolvido pelo usuário, 

acomodando-o adequadamente; 

2. Usar luvas descartáveis para recebimento do material; 

3. Reservar o material devolvido por pelo menos 5 dias, antes de retorná-lo 

para o acervo ou de liberá-lo para novo empréstimo; 

4. Usar EPI e higienizar o material após esse período, liberando-o, assim, para 

novo empréstimo. 

 

Uso de equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva 
 

Os equipamentos de proteção individual (EPIs) são dispositivos ou produtos, 

de uso individual, destinados à proteção de riscos suscetíveis de ameaça à 

segurança e à saúde de um indivíduo. 

 

Tabela 2: Equipamentos de proteção individual recomendados para cada 

grupo de indivíduos 

Indivíduos EPIs necessários 

 

Aluno(a) 

 Máscara dupla camada (deve ser trocada a cada 4 horas 
ou assim que estiver úmida) – observando a contraindicação 
para crianças com idade inferior a 2 anos; 

 Dispenser /borifador de álcool em gel/álcool 70% na sala 
de aula. 

 
 

 
Bibliotecário(a) 

 Máscara dupla camada (deve ser trocada a cada 4 horas 
ou assim que estiver úmida); 

 Protetor facial (face shield); 
 Dispenser/borifador de álcool em gel/álcool 70%; 
 Luvas descartáveis. 

 

Coordenador(a) 

 Máscara dupla camada (deve ser trocada a cada 4 horas 
ou assim que estiver úmida); 

 Protetor facial (face shield). 
 Dispenser de álcool em gel/álcool 70%. 

 

Diretor(a) 

 Máscara dupla camada (deve ser trocada a cada 4 horas 
ou assim que estiver úmida); 

 Protetor facial (face shield); 
 Dispenser de álcool em gel/álcool 70%. 
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Serviços 
Gerais 

 Máscara dupla camada (deve ser trocada a cada 4 horas 
ou assim que estiver úmida); 

 Protetor facial (face shield); 
 Proteção ocular (quando não houver disponibilidade de 

protetor facial); 
 Frasco individual de álcool em gel/álcool 70%; 
 Avental impermeável de mangas longas; 
 Luvas de proteção descartáveis; 
 Botas ou sapatos impermeáveis. 

 
 

 
Merendeira 

 Máscara dupla camada (deve ser trocada a cada 4 horas 
ou assim que estiver úmida); 

 Protetor facial (face shield); 
 Frasco individual de álcool em gel/álcool 70%; 
 Touca descartável; 
 Luvas de proteção descartáveis. 

 
Professor(a) 

 Máscara dupla camada (deve ser trocada a cada 4 horas 
ou assim que estiver úmida); 

 Protetor facial (face shield); 
 Dispenser/borifador de álcool em gel/álcool 70%. 

Profissional 
responsável 
por aferir a 
temperatura 
dos alunos 

 Máscara dupla camada (deve ser trocada a cada 4 horas 
ou assim que estiver úmida); 

 Protetor facial (face shield); 
 Dispenser/borifador de álcool em gel/álcool 70%; 
 Luvas descartáveis. 

Profissionais 
de apoio na 
educação 
inclusiva 

 Máscara dupla camada (deve ser trocada a cada 4 horas 
ou assim que estiver úmida); 

 Protetor facial (face shield); 
 Frasco individual de álcool em gel/álcool 70%. 

 
Psicologa/ 

Fonoaudiologa 

 Máscara dupla camada (deve ser trocada a cada 4 horas 
ou assim que estiver úmida); 

 Protetor facial (face shield); 
 Dispenser/borifador de álcool em gel/álcool 70%. 

 
 

Secretário(a) 

 Máscara dupla camada (deve ser trocada a cada 4 horas 
ou assim que estiver úmida); 

 Protetor facial (face shield); 
 Dispenser/borifador de álcool em gel/álcool 70%. 

 

Ventilação dos ambientes 

 

1. Deve-se privilegiar a ventilação natural, abrindo portas e janelas o máximo de 

tempo possível, evitando-se, inclusive, o toque em maçanetas e fechaduras; 

2. Manter uma ventilação adequada ou aumentar o fluxo de ar, quando for 

possível; 

3. Evitar o uso de ventiladores e ar condicionado. Caso isso não seja possível, 

os sistemas de ventilação e ar condicionado devem ser periodicamente 

inspecionados e limpos; 

4. Deve-se aumentar ao máximo a entrada de ar externo, alterando, quando 
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necessário, as configurações de sistemas de ventilação. 

 

Distanciamento físico entre grupos 
 

1. Limitar ao máximo a mistura de turmas e grupos de idades diferentes para 

atividades escolares e pós-escolares; 

2. Considerar a possibilidade de retorno de forma gradual, até mesmo para que 

o distanciamento social seja cumprido; 

3. Pode-se utilizar o ensino híbrido, ou seja, parte dos alunos com aulas 

presenciais e parte com aulas virtuais e/ou síncronas em casa ou outro local, com 

atividades e trabalhos a serem realizados em casa; 

4. Considerar a ampliação do número de professores ou recorrer ao apoio 

voluntário, se possível, para permitir menos alunos por sala de aula (se houver 

espaço disponível); 

5. Assegurar o controle de aglomeração durante os períodos de entrega e 

coleta dos estudantes na escola pelos pais; identificar claramente entradas e saídas, 

com marcação de direção do percurso a ser feito dentro da escola; considere as 

restrições para pais ou responsáveis entrarem nas instalações da escola. Todas as 

entradas da escola devem ser marcadas  e  estabelecidos  horários específicos por 

grupos que compõem a comunidade escolar; 

6. Estimular o desenvolvimento da consciência coletiva solicitando que os 

alunos não se reúnam em grandes grupos ou fiquem muito próximos uns dos outros 

quando em filas, ao sair da escola e em seu tempo livre; 

7. A prática de atividade física deve priorizar, sempre que possível, as 

atividades individuais e ao ar livre. A distância mínima de 1 metro entre os 

estudantes deve ser mantida e o uso de máscara é obrigatório; 

8. Evitar atividades que envolvam a coletividade, com o intuito de mitigar a 

transmissão do COVID-19 no ambiente escolar, havendo necessidade de buscar 

novas formas de interação dos estudantes. 

 
MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

 

As atividades pedagógicas não presenciais a serem desenvolvidas pelas 

instituições escolares já estão descritas no Parecer CNE/CP nº 05/2020, que trata da 

reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades 

não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão 

da pandemia da COVID-19. Recomenda-se trabalhar na perspectiva do que seja 

considerado essencial em termos de aprendizagem, de acordo com o contexto de 

cada escola, de cada série ou até mesmo de cada turma. A reorganização das 

atividades educacionais deve ser feita com extrema cautela e considerar os 

impactos das medidas de isolamento na aprendizagem dos estudantes devido ao 
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longo período de suspensão das atividades educacionais presenciais. 

Para os estudantes que se encontram no 5º ano do Ensino Fundamental,  são 

necessárias medidas especificas relativas ao ano letivo de 2020, de modo a 

garantir aos estudantes a possibilidade de progressao automatica do 5º ano da 

Rede Municipal para o 6º ano da Rede Estadual (conforme anexo III). 

Pode-se utilizar o ensino híbrido, ou seja, parte dos alunos com aulas 

presenciais e parte com atividades impressas com atividades e trabalhos a serem 

realizados em casa. A realização das atividades pedagógicas não presenciais deve 

possibilitar a efetivação dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento previstos 

na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), nos currículos e nas propostas 

pedagógicas. Nesse caso haverá necessidade de disponibilizar meios, acessiveis 

para os alunos que não retornarem as aulas precenciais e manter logística para 

entrega de material impresso para estudantes que não tenham acesso à internet. 

Recomenda-se a realização de avaliações diagnósticas e formativas, as quais 

poderão orientar programas de recuperação da aprendizagem presencial ou não 

presencial, promovida pela escola ou rede de ensino, de acordo com seu 

planejamento pedagógico e curricular de retorno às aulas. 

 

 
MONITORAMENTO E TRIAGEM DE ALUNOS, PROFESSORES E 

FUNCIONÁRIOS 
 

O Comitê Escolar deverá acompanhar a situação, em articulação com o Comitê 

Escolar de Retorno as Atividades Pedagógicas Presenciais e com o Departamento 

Municipal de Educação. Todo e qualquer sintoma, em especial tosse, febre, coriza, 

dor de garganta, dificuldade para respirar, fadiga, tremores e calafrios, dor muscular, 

dor de cabeça, perda recente do olfato ou paladar, apresentado por estudante ou 

outra pessoa da comunidade escolar, deve ser comunicado imediatamente à escola, 

a qual notificará a Unidade Básica de Saúde (UBS). Recomenda-se que esse fluxo 

de comunicação seja previamente estabelecido para garantir efetividade das ações. 

Estabelecer a norma “se não estiver se sentindo bem, fique em casa” para todos 

os membros da comunidade escolar. Ao identificar um estudante com sintomas de 

síndrome gripal em sala de aula, a escola deve acionar os pais ou responsáveis, 

orientando que esse estudante seja imediatamente encaminhado à UBS. Nesse 

caso, o estudante deverá aguardar em local seguro e isolado, até que pais ou 

responsáveis possam buscá-lo. 

Recomenda-se a realização de relatórios após as reuniões do Comitê Escolar, 

informando como estão sendo desenvolvidas as atividades, as dificuldades e 

desafios encontrados, permitindo, assim, o monitoramento da situação de cada 

instituição de ensino. 

Criar uma lista de checagem que auxilie as pessoas sobre sua condição de 

trabalho: 
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a) Condições médicas, comorbidades e vulnerabilidades; 

b) Circunstâncias especiais no ambiente doméstico, como parentes infectados 

e outras situações; 

c) Em caso de contato direto com pessoas infectadas pela Covid-19, orientar a 

pessoa a ficar afastada em casa por quatorze dias; 

d) Garantir que os alunos que estiveram em contato com alguém contaminado 

pela Covid-19 fiquem em casa por quatorze dias. 

 
Nos casos relacionados à escola: 

a) A direção da escola deve notificar as autoridades de saúde pública em caso 

positivo de Covid-19 entre alunos ou funcionários, ou sintomas detectados na 

triagem; 

b) Deve haver monitoramento da situação da comunidade escolar e avaliação 

de risco antes de considerar a possibilidade de suspensão das aulas ou 

fechamento da escola; 

c) Considerar o isolamento de pessoas ou grupos em uma sala de aula, caso o 

contato tiver sido restrito, evitando-se o fechamento da escola; 

d) Não há necessidade de se criar pânico em casos de Covid-19, mas é de 

grande importância que todos os casos sejam relatados o mais brevemente 

possível ao Sistema de Saúde, lembrando que a pessoa com Covid-19 não é 

culpada por sua doença. Precisaremos tratar essas pessoas com atenção e 

cuidado. 

 

 

CRONOGRAMA 

O cronograma de retorno às atividades da comunidade escolar deve ser 

orientado pelas autoridades sanitárias locais (anexo III – cronograma Reforço 

Escolar). 

 

 

 
 
NORMAS VIGENTES PARA CONTROLE, PREVENÇÃO E DIMINUIÇÃO DOS 
RISCOS 

1. Pareceres CNE/CP números 5, 9 e 11 de 2020, do Conselho Nacional de 
Educação; 

2. Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, do Ministério da Educação; 

3. Portaria Conjunta MEC/MS nº 20, de 18 de junho de 2020; 

4. Portaria nº 1.565, de 18 de junho de 2020, do Ministério da Saúde; 

5. Lei nº 14.021, de 7 de julho de 2020; 

6. Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020; 

7. Orientações gerais – máscaras faciais de uso não profissional, da Anvisa, de 
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3 de abril de 2020; 

8. Nota de Alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria, de 13 de maio de 2020; 

9. Protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades nas Instituições 

Federais de Ensino, do Ministério da Educação, de junho de 2020; 

10. Orientações para Retomada Segura das Atividades Presenciais nas 

Escolas de Educação Básica no Contexto da Pandemia da Covid-19, do Ministério 

da Saúde, de setembro de 2020. 

11. Recomendações para a execução do PNAE no retorno presencial às 

aulas durante a pandemia da Covid-19: educação alimentar e nutricional e 

segurança dos alimentos, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de 

outubro de 2020. 
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ANEXO I – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA INSTIUIÇÃO E ALUNOS QUE IRÃO 

RETORNAR PARA O REFORÇO ESCOLAR 

 

NOME FUNÇÃO CONTATO 

MARILENE GNOATTO LUCINI MERENDEIRA/SERVENTE (46) 999774091 

ELOIZA LUCINI CASIRAGHI PROFESSORA (46) 999736884 

FABIANA REOLON FELIPETTO* PROFESSORA (46) 999003480 

ÁLLAN ROBERTO STUANI PROFESSOR (46) 991303310 

DANIELE APARECIDA PILONETO COORDENADORA (46) 988058950 

PATRÍCIA GNOATTO* COORDENADORA (46) 999788489 

MARILÚCIA ANRIGUETTI DIRETORA (46) 999804354 

*As professoras fazem parte do grupo de risco e não retornam às atividades. 

 

NOME FUNÇÃO CONTATO 

MARCOS ANTONIO DA SILVA WUIKOSKI  ALUNO 1º ANO  

GABRIEL CASIRAGLIN DE SOUZA ALUNO 5º ANO  

TALITA PAOLA TATSCH  ALUNA 5º ANO  
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