
 

Cartilha: Protocolo de Retorno da 
Escola de Ensino Fundamental Santa Doroteia Planalto - 2020  

 

INTRODUÇÃO 

Esta cartilha foi organizada em consonância com Portaria Conjunta SES/SEDUC Nº 1 DE 
02/06/2020, que Dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle ao novo 
coronavírus (COVID-19) a serem adotadas por todas as Instituições de Ensino no âmbito do 
Estado do Rio Grande do Sul  e o decreto municipal Nº 20.747, DE 1º OUTUBRO DE 2020. e 
tem objetivo orientar a comunidade escolar com ações necessárias para o retorno às 
atividades presenciais. 

 

COMITÊ DE ORIENTAÇÃO  

O Centro de Operações de Emergências da Saúde (COE) foi constituído a partir da portaria 
conjunta SES/SEDUC é constituído por: 

São atribuições do COE-E Local: 
I - elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle do Novo 
Coronavírus - COVID-19, bem como articular junto ao COE Municipal as medidas de controle 
no âmbito da Instituição de Ensino; 

II - informar e capacitar a comunidade escolar ou acadêmica sobre os cuidados a serem 
adotados por ocasião do novo coronavírus-COVID-19; 

III - organizar a implementação dos protocolos de reabertura das aulas presenciais na 
perspectiva da política de distanciamento controlado; 

IV - manter a rotina de monitoramento dos protocolos, garantida a execução diária dos 
mesmos; 

V - manter informado o COE Municipal sobre casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 no 
âmbito da Instituição de Ensino e solicitar informações sobre os encaminhamentos 
necessários; 

VI - analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 no 
âmbito da Instituição de Ensino, de forma a subsidiar as tomadas de decisões do COE 
Municipal e Regional; 

VII - planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medidas para mitigar ameaças e 
restabelecer a normalidade da situação na Instituição de Ensino; 

VIII - agregar outros componentes para auxiliar na execução de suas atribuições, sempre que 
necessário. 



 

CORONAVÍRUS 

Sintomas 

São sintomas comuns aos pacientes que contraíram a COVID-19: febre acima de 37,8°C,  
tosse, dificuldade para respirar, congestão nasal / coriza, dor de garganta, dor de cabeça, 
fadiga - dor no corpo e alteração de olfato e/ou paladar. 

 
Transmissão 

A transmissão do novo coronavírus ocorre de uma pessoa doente para outra através da 
dispersão pelo ar de gotículas contaminadas do nariz ou da boca, que também podem se 
espalhar no ambiente e se depositar em objetos e superfícies. 

Ao tocar esses objetos e superfícies contaminados, e depois tocar os olhos, o nariz ou a boca, 
outra pessoa pode se contaminar. 

Além disso, qualquer pessoa que tenha contato próximo (cerca de 1m) com alguém com 
sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção. 

O novo coronavírus também é transmitido por pessoas que não apresentam sintomas. 

Assim, evite aperto de mãos, abraços e beijos. Mantenha sempre a distância recomendada 
de 1 metro e meio se estiver usando máscara ou a distância mínima de 2 metros sem máscara.  

 

Período de transmissão 
O caso positivo, normalmente, pode ser transmissor a partir de 48 horas antes de começar a 
sentir os sintomas e até 10 dias após ter contraído o vírus. 
 

PROTOCOLO ESSENCIAL 

Considera-se como protocolo essencial para a prevenção e combate ao novo coronavírus: 
● uso da máscara; 

● distanciamento; 

● higienização das mãos;   

● limpeza e desinfecção das superfícies  

● questionário de sintomas. 

 

 

 



 

PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS 

MÁSCARAS - o uso de máscaras de proteção será exigido para todos que ingressarem na 
escola, a partir de 3 anos de idade. Professores e funcionários foram orientados a utilizar, 
além da máscara convencional, o protetor facial de acrílico. 

DISPENSERS DE ÁLCOOL - as dependências da escola estão equipadas com dispensers de 
álcool 70% espuma e cada sala de aula recebeu um dispenser de álcool em gel fixado próximo 
à porta de entrada. 

TAPETES SANITIZANTES - tapetes sanitizantes estão disponíveis nas salas de aula do Ensino 
Fundamental. 

HIGIENIZAÇÃO - a equipe de higienização e limpeza tem recebido orientações constantes com 
a finalidade de garantir a limpeza e desinfecção necessária para a prevenção ao novo 
coronavírus. 

ESTRUTURA FÍSICA 

SINALIZAÇÃO 

As dependências da escola foram sinalizadas com orientação aos estudantes sobre regras de 
distanciamento, uso de máscaras e higienização das mãos. 

ESTRUTURA DAS SALAS DE AULA 

Turmas atendidas: 

Turmas 
Número de alunos 

total 

Escalonamento de 
atendimento (ocupação 

escalonada) 

Espaço total da 
sala 

11AP 

SALA 2 
25 

grupo A -13 / 

grupo B-12 
79, 99m² 

12AP 

SALA 1 
28 

grupo A- 14/ 

grupo B-14 
79,99m² 



 

13AP 

SALA 3 
28 

grupo A- 14/ 

grupo B-14 
62,58m² 

14AP 

SALA 6 
30 

grupo A- 15/ 

grupo B-15 
49,33m² 

14BP 

SALA 4 
30 

grupo A- 15/ 

grupo B-15 
52,21m² 

15AP 

SALA 2 
30 

grupo A- 15/ 

grupo B-15 
79,99m² 

16AP 

SALA 1 
35 

grupo A- 15/ 

grupo B-15 
79,99m² 

17AP 

SALA 3 
35 

grupo A- 15/ 

grupo B-15 
62,58m² 

18AP 

SALA 6 
24 

grupo A- 15/ 

grupo B-15 
49,33m² 

19AP 

SALA 4 
27 

grupo A- 15/ 

grupo B-15 
52,21m² 

 



 

1- Modelo de atendimento das turmas 

Será realizado escalonamento para atendimento das turmas. Os grupos serão alternados em 

semanas (grupo A e B) – uso obrigatório de máscara permanentemente. 

O padrão estabelecido para divisão dos grupos será por afinidade e/ou ordem alfabética, 

cabendo aos professores e o orientador educacional a divisão. 

Será observado a prioridade em atender alunos irmãos, oportunizando aulas nos mesmos 

dias. 

Havendo baixa adesão de alunos ao modelo presencial de aulas, não será oportunizada 

alternância de semanas (A e B). A turma seguirá com aula diariamente no presencial. 

 
2- Divisão dos grupos 
 
Divisão dos alunos nas turmas em dois grupos: Grupo A e Grupo B; 

Grupo A: frequentará aulas presenciais durante uma semana, enquanto o Grupo B permanece 
com aulas remotas. Na semana seguinte, invertem-se os grupos. 

Os alunos serão organizados em  grupos por ordem alfabética e/ou afinidade. Cada 
professora, em diálogo com o Serviço de Orientação Educacional, dividirá o grupo; 

Observar quem tem irmãos na escola: este grupo terá prioridade para trocas e, 
preferencialmente, terão aulas nos mesmos dias; 

Se a adesão ao retorno presencial não ultrapassar o limite de ocupação da sala, não haverá 
revezamento na turma. 

 

3 – Procedimentos de chegada e saída para turmas do turno da manhã: 

● 7h30 – entrada das turmas 11AP e 14AP 
● 11h40 – saída das turmas 11AP e 14AP 

11AP– entrada pelo portão principal, conferência da temperatura/aplicação de álcool gel, 
dirigem-se direto a sala de aula. Saída pelo portão principal. 

14AP – entrada pelo portão principal, conferência da temperatura/aplicação de álcool gel, 
dirigem-se direto a sala de aula. Saída pelo portão principal. 

● 7h40 – entrada das turmas 12AP e 14BP 



 

● 11h50 – saída das turmas 12AP e 14BP 

12AP-   entrada pelo portão principal, conferência da temperatura/aplicação de álcool gel, 
dirigem-se direto a sala de aula. Saída pelo portão principal. 

14BP – entrada pelo portão principal, conferência da temperatura/aplicação de álcool gel, 
dirigem-se direto a sala de aula. Saída pelo portão principal. 

● 7h50 – entrada da turma de 13AP 
● 12h – saída da turma 13AP 

13AP – entrada pelo portão principal, conferência da temperatura/aplicação de álcool gel, 
dirigem-se direto a sala de aula. Saída pelo portão principal. 

  

4– Procedimentos de chegada e saída para turmas do turno da tarde: 

● 13h00 – entrada das turmas de 15AP e 16AP 
● 17h10- saída das turmas 15AP e 16AP 

15AP – entrada pelo portão principal, conferência da temperatura/aplicação de álcool gel, 
dirigem-se direto a sala de aula. Saída pelo portão principal. 

16AP – entrada pelo portão principal, conferência da temperatura/aplicação de álcool gel, 
dirigem-se direto a sala de aula. Saída pelo portão principal. 

● 13h10 – entrada das turmas 17AP e 18AP 
● 17h20- saída das turmas 17AP e 18AP 

17AP – entrada pelo portão principal, conferência da temperatura/aplicação de álcool gel, 
dirigem-se direto a sala de aula. Saída pelo portão principal. 

18AP – entrada pelo portão principal, conferência da temperatura/aplicação de álcool gel, 
dirigem-se direto a sala de aula. Saída pelo portão principal. 

● 13h20 – entrada da turma 19AP 
● 17h30- saída das turmas 19AP 

19AP– entrada pelo portão principal, conferência da temperatura/aplicação de álcool gel, 
dirigem-se direto a sala de aula. Saída pelo portão principal. 

  

 



 

5- Operacionalização- salas de aula Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ao chegar na escola, será conferida a temperatura do aluno com termômetro pistola, na 

portaria pela equipe pedagógica. 

As salas de aula terão apenas o número de classes e cadeiras necessárias para atender os 
grupos determinados. Serão fixados cartazes salientando a capacidade de atendimento de 
alunos e professores em cada sala, bem como orientações quanto ao uso de máscaras e álcool 
gel. 

Será colocado tapete sanitizante sendo usado por todos que entram na sala de aula; 

Em todas as salas serão disponibilizados álcool gel para uso a cada duas horas. 

Delimitação com fita adesiva do espaço que cada aluno deve ocupar na sala. 

Os alunos serão orientados ao não compartilhamento de materiais escolares, brinquedos, 
jogos/eletrônicos ou outros itens pessoais. 

O empréstimo de materiais entre alunos não será permitido. A professora titular 
disponibilizará um kit higienizado para estas situações, na devolução todo o material será 
novamente higienizado. 

Todos os brinquedos que são de uso comum serão evitados (retirados de uso). 

Janelas e portas das salas devem ser mantidas totalmente abertas para circulação de ar. 

Na hora do lanche será realizada a higienização das mãos, após o lanche o aluno deverá trocar 
a máscara por uma limpa. A máscara usada será colocada em um saco plástico dentro da 
mochila. 

Os recreios seguirão escalonamento para uso do pátio, em dias de chuva serão realizados 
dentro da própria sala de aula. 

Turmas Recreio escalonado 

11AP 9h15 até 9h30 

12AP 9h35 até 9h50 

13AP 9h55 até 10h10 



 

14AP 10h15 até 10h30 

14BP 10h35 até 10h50 

15AP 15h55 até 16h10 

 
6. Operacionalização- salas de aula Ensino Fundamental II  

Cada sala de aula e espaço do colégio possui cartazes com orientações em relação a 

metragem e capacidade de pessoas no local, bem como orientações de conduta de acordo 

com cada espaço. 

As classes das salas de aula estão sinalizadas no chão de forma a manter o distanciamento de 

1,5m, bem como a área na qual o professor irá transitar em frente ao quadro. 

Janelas e portas permanecerão abertas durante todo o tempo. Em dias quentes, serão 

utilizados os ventiladores de teto. 

Os alunos devem manter as mochilas próximas a sua classe e, em cima da classe, somente os 

materiais necessários. 

 

Os recreios seguirão escalonamento para uso do pátio, em dias de chuva serão realizados 

dentro da própria sala de aula. 

 

Turmas Recreio escalonado 

16AP Segunda 15h30 até 15h50 

17AP Terça 15h30 até 15h50 

18AP Quarta 15h30 até 15h50 

19AP Quinta 15h30 até 15h50 

 



 

7. Comunicação com as famílias 

A comunicação das medidas de prevenção e dos protocolos da escola será realizada por meio 

de comunicados digitais, vídeos e cartazes informativos.  

Manteremos as comunicações via e-mail e Meet junto às famílias sempre que necessário. 

Diariamente, ou sempre que houver alteração de sinais de saúde do aluno, será necessário 

preencher o questionário de sinais e sintomas disponibilizado pela escola. 

 

8 – Operacionalização - quadra de esportes, pátio e praça infantil 

Higienização de áreas comuns (pátios/praça e quadra de esportes) com produto indicado pela 
vigilância sanitária. 

Uso restrito a uma turma por vez. 

 

9 - Operacionalização- sala dos professores 

Sala: 30,32 m² 

Ocupação Máxima: 8 pessoas 

O uso da sala de professores também seguirá orientação de distanciamento, limitação de 

ocupantes e higienização. Todos os professores e funcionários deverão fazer uso da máscara 

e face shield. 

 

Serão disponibilizadas mesas individuais, com distanciamento adequado, devendo 

permanecer ali somente no momento das refeições. 

 

Não será permitido o compartilhamento de talheres, pratos, copos, potes, etc. 

 

Higienizar as mãos com álcool gel ou líquido ao entrar na sala (dispenser na porta); 

 

Não será permitido guardar utensílios pessoais no local, como pratos, copos. 

 

Janelas e portas abertas (respeitando o local específico para entrada e saída). 

 

Antes e após a utilização da mesa, esta deve ser higienizada pela própria pessoa com papel 

toalha e álcool. 



 

Para alimento que for mantido na geladeira, o recipiente deve ser higienizado com álcool e 

papel toalha, fornecido no local. O pote deve estar lacrado e identificado para, 

posteriormente, guardá-lo. Não é permitido colocar embalagens de tecido, lancheiras, 

sacolas, caixas na geladeira. 

 

É permitido uma pessoa por vez em frente ao micro-ondas, em frente à geladeira e à pia, 

mantendo o distanciamento. 

 

O uso da pia será permitido, será fornecido papel toalha. Materiais de uso pessoal não devem 

ser compartilhados (não será permitido que utensílios fiquem sobre a pia). 

 

Higienizar as mãos antes e depois de utilizar eletrodomésticos. 

 

Trazer a sua xícara individual e guardá-la consigo. Não será permitido compartilhar e guardar 

itens de uso pessoal no espaço.  

 

Na hora do lanche, o professor ou funcionário tira a máscara, guarda em embalagem plástica 

adequada, passa álcool novamente, lancha e coloca máscara limpa, que deve estar 

acomodada em local adequado. 

  

10- Operacionalização - recepção 

 

Sala: 11,43 m 

Ocupação Máxima: 4 pessoas 

O uso da sala de recepção seguirá orientações de distanciamento, limitação de ocupantes e 

higienização. Todos os ocupantes (funcionários) deverão fazer uso da máscara e face shield. 

Alunos e familiares devem fazer uso de máscara. 

 

11- Operacionalização - sala da equipe pedagógica (Coord. De Curso / SSE /SOE / SOD) 

 

Sala: 20,64 m² 

Ocupação Máxima: 6 pessoas 



 

O uso da sala da equipe pedagógica seguirá orientações de distanciamento, limitação de 

ocupantes e higienização. Todos os ocupantes (funcionários) deverão fazer uso da máscara e 

face shield. 

 

12 – Operacionalização - biblioteca 

 

Sala: 18,44 m² 

Ocupação Máxima: 6 pessoas 

O uso da sala de biblioteca seguirá orientações de distanciamento, limitação de ocupantes e 

higienização. Todos os ocupantes (funcionários) deverão fazer uso da máscara e face shield. 

Alunos devem fazer uso de máscaras. 

Não será oportunizada a retirada de livros. 

 

13 - Situações Emergenciais 

Casos de alunos que apresentem alguma indisposição de saúde durante o período de aula 

serão imediatamente isolados dos demais e receberão o suporte necessário da equipe de 

coordenação. Familiares serão devidamente avisados para que compareçam à escola, 

levando-os para casa e sendo orientados a buscar atendimento médico. 

 

14 - Sala de Isolamento (Sala 6) 

 

Sala: 49,33m² 

 

O uso da sala de isolamento seguirá orientações de distanciamento, limitação de ocupantes 

e higienização. Todos os ocupantes (funcionários) deverão fazer uso da máscara e face 

shield. Os alunos devem fazer uso de máscaras. 

 

O Coordenador de Curso ou Disciplina será responsável por: 

- observar sinais e sintomas 

- entrar em contato com a família e aguardar retorno 



 

- comunicar o COE-E (Centro de Operações de Emergência) 

- autorizar a saída mediante a presença do Responsável ou contato de emergência   

   

15 - Cuidados pessoais para educadores 

Recomenda-se cabelos presos, unhas curtas. 

Sugere-se evitar o uso adornos nãos mãos e pulso, facilitando a higienização. 

  

16 - Bebedouro  

Os bebedouros serão disponibilizados apenas para abastecer garrafas de uso individual. 

     

17 - Plano de Ação – Educação Especial 

 

          De acordo com o Parecer CNE/CP nº 5/2020, as atividades pedagógicas não 

presenciais aplicam-se aos alunos de todos os níveis, etapas e modalidades educacionais, 

portanto, extensivo àqueles submetidos a regimes especiais de ensino, atendidos pela 

modalidade de Educação Especial. 

 

O Atendimento Educacional Especializado deve também ser garantido no período de 

emergência, visto que as atividades pedagógicas não presenciais mediadas ou não por 

tecnologias digitais de informação e comunicação, adotarão medidas de acessibilidade 

igualmente garantidas, enquanto perdurar a impossibilidade de atividades escolares 

presenciais na unidade educacional da educação básica e superior onde estejam 

matriculados.  

 

No retorno às atividades presenciais, os atendimentos aos alunos público alvo da 

Educação Especial, que são do grupo de risco seguirão por meio da plataforma Google Meet. 

 

Para os alunos que retornarem às atividades presenciais, o atendimento se dará na 

Sala de Recursos Multifuncionais, para o qual seguir-se-ão as seguintes medidas de segurança, 

conforme consta no Protocolo do COE-E Local e a capacidade de alunos atendidos será 

reduzida (um aluno atendido por vez junto com a professora de AEE). 

 



 

 As medidas de prevenção na escola para as famílias dos alunos atendidos na Sala de 

Recursos serão comunicadas pela Coordenadora de Processos Inclusivos. 

 

A professora do AEE e os profissionais de apoio - monitores de inclusão - seguirão 

todas as medidas de proteção adotadas pela escola. Esses profissionais trabalham em 

parceria com os demais da escola, de modo a auxiliar na orientação aos estudantes sobre a 

importância de higienizar as mãos com álcool em gel ao entrar na sala, bem como sobre as 

regras de distanciamento social e demais medidas de segurança necessárias. 

 

Ainda, segundo o Parecer CNE/CP nº 5/2020, o professor do AEE atuará com os 

professores regentes em rede, articulado com a equipe escolar, desempenhando suas 

funções na adequação de materiais, provimento de orientações específicas às famílias e 

apoios necessários. 

 

Os encontros com os professores dos alunos com Atendimento Educacional 

Especializado ocorrerão de acordo com a necessidade avaliada pela Coordenadora e pela 

professora de AEE e seguirão todas as recomendações dos protocolos de segurança. 

 

As reuniões com as famílias dos estudantes, que estão em Atendimento Educacional 

Especializado, quando necessárias, ocorrerão via Google Meet.  

 

 

 

  SALA DE ISOLAMENTO 

A sala de isolamento é o espaço organizado para o acolhimento de pessoas que 

apresentarem algum sinal ou sintoma de covid-19 no período em que estiverem na escola. 

Pessoas que apresentarem os sintomas característicos da COVID-19 serão 

encaminhadas para a Sala de Isolamento e o responsável será chamado para providenciar 

atendimento médico. 

Casos sintomáticos serão afastados das atividades presenciais, permitindo-se o 

retorno mediante atestado médico ou exame negativado - encaminhado previamente para o 

COE Local - que fará a análise dos documentos e a organização da retomada das atividades 

presenciais.  



 

A saída deverá ocorrer apenas mediante a presença do Responsável ou contato de 

emergência. 

 

CASOS SUSPEITOS 

São considerados casos suspeitos os de pessoas que apresentarem uma associação de sinais 

e sintomas, tais como: temperatura igual ou superior a 37,8°C, tosse, falta de ar, dor de 

garganta, dor de cabeça, congestão nasal ou coriza, perda de olfato ou paladar, diarreia ou, 

ainda, se teve contato com pessoa suspeita ou que testou positivo para COVID-19. 

Pessoas com tais sintomas/sinais ou contato não poderão frequentar o ambiente escolar.  

 

 

GRUPO DE RISCO 

Conforme Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS Nº 01/2020, em seu Art. 17 “São consideradas 

integrantes do Grupo de Risco as pessoas com cardiopatias graves ou descompensados 

(insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, arritmias); pneumopatias graves ou 

descompensados (em uso de oxigênio domiciliar); asma moderada/grave; doença pulmonar 

obstrutiva crônica – DPOC; imunodepressão; doenças renais crônicas em estágio avançado 

(graus 3, 4 e 5); diabetes mellitus, conforme juízo clínico; obesidade mórbida (IMC maior ou 

igual a 40); doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica (ex.: Síndrome de 

Down);  idade igual ou superior a sessenta (60) anos com as comorbidades aqui relacionadas; 

gestação de alto risco, além de outras a serem definidas pelo Ministério da Saúde. 

Estudantes do grupo de risco devem sinalizar no formulário de adesão ao retorno presencial 

e serão orientados a manter os estudos domiciliares.” 

Funcionários e professores que pertencem ao grupo de risco seguirão em atividades 

domiciliares. 

 

Como devo me proteger? 

 

● Use a máscara de pano e troque sempre que ela estiver úmida. 

● A face shield (escudo plástico) é de uso obrigatório. 

● Higienize sempre as mãos. 

● Evite tocar o rosto e a máscara. 

● Mantenha os ambientes arejados. 



 

● Mantenha distância das pessoas e evite aglomerações. 

 

Como devo usar a máscara? 

 

● Lave as mãos com água e sabão antes de colocar e de retirar a máscara. 

● Remova a máscara pelo laço ou nó da parte de trás e evite tocar na parte da frente. 

● A máscara precisa estar limpa e seca para ser utilizada de novo! 

● Para lavar a máscara é suficiente usar apenas água e sabão. 

● Após a secagem da máscara, é recomendado passar com ferro quente e acondicionar 

em saco plástico. 

● Troque a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade. 

● Descarte a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade 

comprometida, ou seja, se manchar, rasgar, afrouxar o elástico, etc. 

● Ao sinal de desgaste, a máscara deve ser inutilizada. 

Quando devo fazer isolamento e controlar os sintomas? 

 

● É necessário fazer isolamento se você teve contato com pessoa com resultado positivo 

no teste, e esse contato aconteceu até 2 dias antes do início dos sintomas dela.  

 

  

 


