
PROTOCOLO DE RETORNO
ÀS AULAS PRESENCIAIS

REDE MUNICIPAL



ORIENTAÇÕES
. As Instituições de Ensino deverão seguir as recomendações mais recentes da Secretaria 
Municipal de Educação, Secretaria de Saúde do Município e do Estado de Pernambuco, 
considerando as orientações  dos cuidados de prevenção para todos os estabelecimentos 
educacionais desde a saída de casa, transporte escolar, entrada na escola, entrada na sala, 
merenda e recreio e detecção de casos quando suspeitos de covid-19.

. Utilizar a máscara de forma obrigatória e continua por todas as dependências do Estabele-
cimento de Ensino, devendo ser observadas as orientações específicas.

. O uso de máscaras deve ser exigido independentemente do status de vacinação;

. Manter constante higienização das mãos, evitando tocar a boca, o nariz e o rosto. Quando 
for inevitável, lavar as mãos com água e sabão ou álcool.

. Disponibilizar, em área de fácil visualização, para uso dos estudantes, trabalhadores da 
educação e colaboradores, local para lavagem frequente das mãos, provido de sabão, 
toalhas de papel, além da disponibilização do álcool gel 70%, em pontos estratégicos de 
fácil acesso e com segurança;
. Higienizar regularmente os materiais de trabalhos, sempre que houver a necessidade de 
compartilhamento por outro trabalhador da educação, colaborador ou aluno;
. Não compartilhar materiais e utensílios de uso pessoal, equipamentos e ferramentas de 
trabalho como lápis, borracha, garrafas de água, lanches e etc;
. Higienizar grandes superfícies com os seguintes produtos: hipoclorito de sódio a 0,1%; alve-
jantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 0,1%; dicloroisocianurato de sódio (con-
centração de 1,000 ppm de cloro ativo); iodopovidona (1%); peróxido de hidrogênio 0,5%; 
ácido peracético 0,5% quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio        
. Lembramos que os protocolos serão continuamente revistos, a partir da observação do 
cenário de saúde pública e do comportamento da curva da covid-19 na cidade de Salguei-
ro. As medidas também poderão sofrer ajustes e melhorias em função da dinâmica das ativi-
dades nas escolas. Qualquer alteração nos protocolos será informada a toda a comunidade 
educativa.

. Organizar os acolhimentos dos estudantes considerando as situações pelas quais os 
mesmos podem ter passado nesse período longe da Unidade Escolar: morte de familiares, 
abusos, situações de vulnerabilidade/privações;



Para os familiares e 
cuidadores responsáveis

. Conscientizar as famílias que por medida de segurança, é melhor evitar a circulação dos 
responsáveis pelos espaços internos da Unidade;

. Para o sucesso desse retorno às aulas, os familiares desempenharão um papel vital ao traze-
rem os estudantes de volta à escola e deverão ser orientados e estimulados no sentido de 
vacinarem suas crianças e adolescentes. A vacinação é a principal estratégia de prevenção 
de saúde pública para acabar com a pandemia de COVID-19. Pessoas totalmente vacina-
das contra COVID-19 apresentam baixo risco de infecção sintomática ou grave. Um crescen-
te corpo de evidências sugere que as pessoas que estão totalmente vacinadas contra COVI-
D-19 têm menos probabilidade de se infectar e desenvolver sintomas e têm risco substancial-
mente reduzido de doença grave e morte por COVID-19 em comparação com pessoas não 
vacinadas.  

. A promoção da vacinação ajuda as escolas a retornar e manter funcionamento do aprendi-
zado presencial com segurança, bem como às atividades extracurriculares e aos esportes. A 
vacinação COVID-19 entre todos os alunos elegíveis, bem como professores, funcionários e 
membros da família é a estratégia mais crítica para ajudar as escolas a retomar as operações 
completas com segurança.

. As escolas devem recomendar com veemência que todos aqueles com indicação de vacina 
contra a COVID-19 estejam completamente imunizados, e, conforme leis e regulamentos de 
cada nível de gestão, podem incentivar vacina atualizada como condicionante da matrícula 
e/ou de acesso para todos que frequentam o ambiente escolar. 

. Solicitar cópia da carteira de vacinação, com objetivo de verificar a imunização de outras 
doenças contagiosas, que podem descartar a infecção pela COVID 19.

. É preciso que saibam que, mais do que nunca, o trabalho colaborativo entre educadores e 
familiares será importante para a segurança de todos.
 
. Manter atualizada a ficha de saúde do estudante, e contato de seus familiares e responsá-
veis autorizados a buscar a criança/bebê (endereço, telefone residencial, comercial e celu-
lar);

. Os números de telefone úteis para obter informações e detalhes de contato da equipe 
médica, caso necessário;

. Especificar Pontos e horários de recepção e saída para estudantes;

. Horários a serem respeitados para evitar aglomerações nos momentos de recepção, meren-
da e partida. 

. Orientar as famílias sobre a comunicação necessária quando houver quaisquer sinais ou 
sintomas de COVID-19 no estudante ou nos familiares que mantiveram contato com o 
mesmo.
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Estudante

.  Atenção especial será dada aos estudantes com deficiência, para permitir que aprendam 
sobre os protocolos de saúde, utilizando recursos diferenciados. As equipes das Unidades 
Escolares em ação conjunta com os professores do Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) apoiarão todas as ações.

. Observar e respeitar  Banner  cartaz com informação didática sobre sintomas e a importân-
cia da vigilância rigorosa e responsabilidade de todos com o grupo.
.

Organização do Espaço

. Melhorar a ventilação é uma estratégia de prevenção COVID-19 importante que pode 
reduzir o número de partículas de vírus no ar. Trazer ar fresco do exterior para um edifício 
ajuda a evitar que as partículas de vírus se concentrem no interior; 

. Privilegiar a ventilação natural em todos os ambientes, mantendo sempre que possível as 
portas e janelas abertas em todos os ambientes. Pode-se usar ventiladores para aumentar a 
eficácia das janelas abertas. Na hipótese da utilização de aparelho de ar condicionado, 
verificar a higienização periódica e adequação de suas manutenções preventivas e correti-
vas, limpando os filtros periodicamente;

. O uso de máscaras é obrigatório para funcionários, professores e alunos.

. Manter as salas ventiladas e com as janelas abertas, mas quando isso não for possível, as 
instalações deverão ser  ventiladas frequentemente, com duração de pelo menos 15 minutos.

. Gerenciar o fluxo de estudantes para os banheiros (saída e retorno à sala de aula);

. Garantir uma limpeza diária completa e desinfecção regular de superfícies frequentemente 
tocadas a cada troca de turnos;

. Garantir a desinfecção regular dos equipamentos coletivos (impressoras, fotocopiadoras, 
telefones etc.).



Entrada na Escola

. Colocar uma ou mais pessoas nas entradas do estabelecimento para orientar a chegada 
dos estudantes e o fluxo de pessoas;

. Manter as portas de entrada (porta, portão e/ou catraca) abertas durante a recepção (na 
medida do possível, por questões de segurança) para limitar os pontos de contato;

. Evitar o acesso aos edifícios de todas as pessoas de fora da escola (familiares, pais, outros 
cuidadores). Favorecer o acompanhamento de pequenos grupos de estudantes até a classe 
por um corpo docente da escola ou outros profissionais da Unidade;

. A lavagem das mãos pode assumir a forma de atividade (música, design gráfico, vídeo 
explicativo etc.). O uso de uma solução de álcool em gel, sob a supervisão de um adulto, 
pode ser considerado, de acordo com a idade das crianças;

. Garantir acesso direto à sala de aula (após lavar as mãos), sem interrupção no retorno do 
intervalo ou em outra área de espera coletiva.



Durante e ao final das aulas

. Evitar compartilhamento de brinquedos e fazer a higienização dos mesmos com regularida-
de;

. Verificar se não há troca de itens pessoais;

. Verificar se os materiais educacionais foram desinfetados e não compartilhá-los entre os 
estudantes;

. Caso o estudante precise sair para ir ao banheiro, garantir a lavagem das mãos novamente 
na volta à sala de aula ou passar o álcool.

Final da Aula

. Guiar o grupo respeitando o distanciamento físico e a direção do tráfego;

. Favorecer o tráfego de mão única; caso contrário, definir uma direção prioritária;

. Verificar se os corredores estão livres em direção à saída;

. Orientar o grupo para respeitar o distanciamento físico todos os dias;

. Limitar as travessias definindo as áreas de espera adaptadas para respeitar o distanciamen-
to físico;



Horário de Intervalo

. Evitar travessias de classe e de estudantes;

. Organizar horários e definir os procedimentos para o início e o fim da recreação;

. Obrigatório o uso de máscara para todos os funcionários;

. Verificar se não há nenhum grupo no pátio e nos corredores antes de sair da sala de aula;

. Garantir a conformidade com os métodos de barreira e o distanciamento;

. Proibir jogos de contato e de bola, e tudo o que envolva a troca de objetos, bem como estru-
turas de jogos cujas superfícies de contato não possam ser desinfetadas;

. Proibir o fornecimento e o uso de brinquedos coletivos;

. Propor jogos e atividades que permitam o respeito aos métodos de barreira e distanciamen-
to físico (favorecer atividades não direcionadas que limitem a interação entre os estudantes);



. Uma vez diagnosticada a COVID-19 em algum estudante, a família e a Unidade Educa-
cional devem avisar os profissionais de saúde;

. Estabelecer uma rotina de limpeza periódica e sistemática, com desinfecção entre viagens 
que contemple a cabine do motorista e assentos dos estudantes, piso e superfícies tocadas 
com frequência (maçanetas, corrimões, barras, alças de apoio etc.);

. Evitar aglomeração dos estudantes no momento de entrada no veículo. Caso haja forma-
ção de fila, sugere-se a demarcação no chão, fita adesiva, barreira, para garantir o distan-
ciamento social;

. Adotar o uso de máscara para condutores, monitores e estudantes da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental;
. Equipar cestos de lixo com sacos de lixo doméstico, esvaziar e lavá-los todos os dias. A 
limpeza deve ser periódica e sistemática;

. As famílias que utilizam o transporte escolar particular precisam ser alertadas da necessi-
dade de cumprimento das orientações básicas para um transporte seguro.

Detecção de Casos

. NO DOMICÍLIO 
 
. Ficar em casa quando doente com COVID-19,  é essencial para manter as infecções por 
COVID-19 fora das escolas e prevenir a propagação para outras pessoas respeitando as 
novas regras de isolamento vigentes: 

- POSITIVO para COVID-19 e COM sintomas: 07 DIAS DE ISOLAMENTO + 24 H SEM 
sintomas

- POSITIVO para COVID-19 e SEM sintomas: 07 DIAS DE ISOLAMENTO

- NEGATIVO para COVID-19 e COM sintomas: 07 DIAS DE ISOLAMENTO + 24 H SEM 
febre (caso provável de Influenza);

. Informar ao Estabelecimento de Ensino se o estudante, trabalhador ou colaborador de 
educação (ou membro da família) apresentar sintomas sugestivos da COVID-19 ou for 
contato próximo de um caso suspeito ou confirmado. Ele deve ser mantido em casa confor-
me as regras de isolamento acima descritas;

. Estimular os pais ou responsáveis a monitorar seus filhos em busca de sinais de doenças 
infecciosas.    

. NO ESTABELECIMENTO DE ENSINO

. Surgindo os primeiros sintomas na criança, sendo detectado na Unidade Escolar, não 
sendo o responsável pela criança localizado, deverá a equipe gestora encaminhar a UBS 
(Unidade Básica de Saúde) mais próxima da escola, onde o mesmo será atendido com 
prioridade conforme art: 4° e Parágrafo Único: inciso ¨C¨  Lei de n° 8.069 de 13 de julho 
de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente.

. Limpeza e desinfecção completas das instalações e objetos ocupados pelo estudante, 
potencialmente afetados.

. Informações para funcionários e pais de estudantes que possam ter entrado em contato 
com o estudante doente, de acordo com o plano de comunicação definido pela escola;  

Informações aos serviços de vigilância que abordam sem demora as autoridades de saúde 
e a autoridade local;

. A decisão de isolamento de toda a turma ou períodos será tomada em conjunto com a 
equipe da saúde.
.
Diante da ocorrência de caso ou surto (agregado) de casos relacionados à COVID 19, em 
ambiente escolar, os serviços de vigilância em saúde e/ou atenção primária devem ser 
informados, para monitoramento dos casos e/ou atuação conjunta com o Estabelecimento 
de Ensino, quando necessário;

. Orientar os estudantes, trabalhadores da educação e colaboradores sintomáticos a 
permanecerem em isolamento domiciliar até sair o resultado do teste. Se positivo, permane-
cer em casa pelo período acima descrito. Se negativo, voltar às aulas presenciais;

. Manter na rotina dos professores, nas salas de aula, perguntas sobre a condição de saúde 
dos estudantes, citando sinais e sintomas sugestivos da Covid-19, e orientá-los sobre como 
identificar esses sinais e sintomas;.

. Decidir pela oferta de kits individuais organizados em caixas plásticas ou potes (como de 
sorvete), pensando na viabilidade de higienizá-los ao final de cada dia, ou no início do dia 
seguinte, e até mesmo procurando saber o período no qual os materiais ficariam em qua-
rentena para evitar a propagação do vírus;

. Avaliar se possui materiais suficientes para haver rodízios das ofertas nos dias da semana, 
sendo possível a melhor higienização;

. Nos espaços de higiene não ocorrerão ações de escovação. As mesmas devem ocorrer 
em ambiente familiar;

. A entrada e saída das crianças de creche deverá  acontecer de maneira escalonada;

. Estudar abordagens, metodologias e didáticas atualizadas na perspectiva do desenvolvi-
mento de novas ações e intenções pedagógicas sem perder a identidade docente consoli-
dada nas concepções de Infâncias Contemporâneas, apresentadas no Currículo da Educa-
ção Infantil;

. As atividades e/ou materialidades não poderão ser enviadas para casa;

. Os brinquedos da área externa (baldes, pás, motocas) devem ser separados dos brinque-
dos da área interna;

. Objetos, brinquedos, materialidades diversas, medicamentos e outros pertences – conside-
rados imprescindíveis numa determinada situação ou necessidade –, os familiares deverão 
comunicar/acordar sobre o seu envio à Unidade Escolar; . Portar álcool em gel nos veículos e garantir a aplicação de cada estudante, no mínimo, no 

início e no final da viagem. Em hipótese alguma permitir manuseio do frasco pelos estudan-
tes. É proibida a utilização de álcool líquido no interior dos veículos;

. Para estudantes cadeirantes se faz necessária a higienização das rodas da cadeira e 
demais áreas de contato do monitor com a cadeira de rodas;

. Manter as janelas dos veículos abertas, com amplitude que permita a troca de ar sem 
comprometer a segurança dos passageiros. Caso o veículo disponha de sistema de ar-con-
dicionado com renovação de ar, esta deverá estar ativa, bem como a higienização e a 
substituição dos filtros deverá estar em conformidade com as recomendações dos fabrican-
tes;

. Permitir que entrem e permaneçam nos veículos somente os estudantes com máscara;

. Promover a limpeza dos ônibus escolares a cada grupo de estudantes transportados;

. Não permitir que os estudantes se alimentem ou compartilhem objetos dentro do veículo, 
evitando contato físico;

. Manter registros atualizados das viagens realizadas diariamente, com relação nominal 
dos estudantes, a fim de subsidiar potenciais controles de infecção e medidas de quarente-
na;
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tes;
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. Evitar aglomeração dos estudantes no momento de entrada no veículo. Caso haja forma-
ção de fila, sugere-se a demarcação no chão, fita adesiva, barreira, para garantir o distan-
ciamento social;

. Adotar o uso de máscara para condutores, monitores e estudantes da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental;
. Equipar cestos de lixo com sacos de lixo doméstico, esvaziar e lavá-los todos os dias. A 
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. As famílias que utilizam o transporte escolar particular precisam ser alertadas da necessi-
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. NO DOMICÍLIO 
 
. Ficar em casa quando doente com COVID-19,  é essencial para manter as infecções por 
COVID-19 fora das escolas e prevenir a propagação para outras pessoas respeitando as 
novas regras de isolamento vigentes: 

- POSITIVO para COVID-19 e COM sintomas: 07 DIAS DE ISOLAMENTO + 24 H SEM 
sintomas

- POSITIVO para COVID-19 e SEM sintomas: 07 DIAS DE ISOLAMENTO

- NEGATIVO para COVID-19 e COM sintomas: 07 DIAS DE ISOLAMENTO + 24 H SEM 
febre (caso provável de Influenza);

. Informar ao Estabelecimento de Ensino se o estudante, trabalhador ou colaborador de 
educação (ou membro da família) apresentar sintomas sugestivos da COVID-19 ou for 
contato próximo de um caso suspeito ou confirmado. Ele deve ser mantido em casa confor-
me as regras de isolamento acima descritas;

. Estimular os pais ou responsáveis a monitorar seus filhos em busca de sinais de doenças 
infecciosas.    

. NO ESTABELECIMENTO DE ENSINO

. Surgindo os primeiros sintomas na criança, sendo detectado na Unidade Escolar, não 
sendo o responsável pela criança localizado, deverá a equipe gestora encaminhar a UBS 
(Unidade Básica de Saúde) mais próxima da escola, onde o mesmo será atendido com 
prioridade conforme art: 4° e Parágrafo Único: inciso ¨C¨  Lei de n° 8.069 de 13 de julho 
de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente.

. Limpeza e desinfecção completas das instalações e objetos ocupados pelo estudante, 
potencialmente afetados.

. Informações para funcionários e pais de estudantes que possam ter entrado em contato 
com o estudante doente, de acordo com o plano de comunicação definido pela escola;  

Informações aos serviços de vigilância que abordam sem demora as autoridades de saúde 
e a autoridade local;

. A decisão de isolamento de toda a turma ou períodos será tomada em conjunto com a 
equipe da saúde.
.
Diante da ocorrência de caso ou surto (agregado) de casos relacionados à COVID 19, em 
ambiente escolar, os serviços de vigilância em saúde e/ou atenção primária devem ser 
informados, para monitoramento dos casos e/ou atuação conjunta com o Estabelecimento 
de Ensino, quando necessário;

. Orientar os estudantes, trabalhadores da educação e colaboradores sintomáticos a 
permanecerem em isolamento domiciliar até sair o resultado do teste. Se positivo, permane-
cer em casa pelo período acima descrito. Se negativo, voltar às aulas presenciais;

. Manter na rotina dos professores, nas salas de aula, perguntas sobre a condição de saúde 
dos estudantes, citando sinais e sintomas sugestivos da Covid-19, e orientá-los sobre como 
identificar esses sinais e sintomas;.

. Decidir pela oferta de kits individuais organizados em caixas plásticas ou potes (como de 
sorvete), pensando na viabilidade de higienizá-los ao final de cada dia, ou no início do dia 
seguinte, e até mesmo procurando saber o período no qual os materiais ficariam em qua-
rentena para evitar a propagação do vírus;

. Avaliar se possui materiais suficientes para haver rodízios das ofertas nos dias da semana, 
sendo possível a melhor higienização;

. Nos espaços de higiene não ocorrerão ações de escovação. As mesmas devem ocorrer 
em ambiente familiar;

. A entrada e saída das crianças de creche deverá  acontecer de maneira escalonada;

. Estudar abordagens, metodologias e didáticas atualizadas na perspectiva do desenvolvi-
mento de novas ações e intenções pedagógicas sem perder a identidade docente consoli-
dada nas concepções de Infâncias Contemporâneas, apresentadas no Currículo da Educa-
ção Infantil;

. As atividades e/ou materialidades não poderão ser enviadas para casa;

. Os brinquedos da área externa (baldes, pás, motocas) devem ser separados dos brinque-
dos da área interna;

. Objetos, brinquedos, materialidades diversas, medicamentos e outros pertences – conside-
rados imprescindíveis numa determinada situação ou necessidade –, os familiares deverão 
comunicar/acordar sobre o seu envio à Unidade Escolar; . Portar álcool em gel nos veículos e garantir a aplicação de cada estudante, no mínimo, no 

início e no final da viagem. Em hipótese alguma permitir manuseio do frasco pelos estudan-
tes. É proibida a utilização de álcool líquido no interior dos veículos;

. Para estudantes cadeirantes se faz necessária a higienização das rodas da cadeira e 
demais áreas de contato do monitor com a cadeira de rodas;

. Manter as janelas dos veículos abertas, com amplitude que permita a troca de ar sem 
comprometer a segurança dos passageiros. Caso o veículo disponha de sistema de ar-con-
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. Não permitir que os estudantes se alimentem ou compartilhem objetos dentro do veículo, 
evitando contato físico;

. Manter registros atualizados das viagens realizadas diariamente, com relação nominal 
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dos estudantes, a fim de subsidiar potenciais controles de infecção e medidas de quarente-
na;

Alimentos

. Não permitir compartilhamento de alimentos e objetos de uso pessoal, como copos, 
pratos e talheres.

. Adotar a utilização de garrafas individuais ou copos para consumo de água, evitando o 
contato direto da boca com as torneiras dos bebedouros;

.Orientar e supervisionar o recebimento e armazenamento adequado de alimentos trazidos 
de casa (limpeza da embalagem antes de armazenamento na escola);

. Orientar que entregadores e outros trabalhadores da educação externos não entrem no 
local de manipulação de alimentos.

Ca�os Marcelo de Sá Araujo
Secretário de Educação
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