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INTRODUÇÃO. 

 As aulas presenciais para o ano letivo de 

2021 serão retomadas em todas as fases do Plano São Paulo. O 

retorno ocorrerá de forma regionalizada, de acordo com os 

Departamentos Regionais da Saúde, e obedecerá aos critérios de 

segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do 

Coronavírus. É obrigatório o cumprimento dos protocolos sanitários 

pelas escolas em todas as fases do Plano São Paulo. 

 A retomada é baseada em experiências 

internacionais e nacionais e visa garantir a segurança dos alunos 

e professores, bem como o desenvolvimento cognitivo e 

socioemocional de crianças e adolescentes. O plano de retomada 

leva em conta o monitoramento dos indicadores epidemiológicos de 

evolução da pandemia e de capacidade de resposta do sistema de 

saúde no estado de São Paulo, a análise de estudos científicos 

publicados recentemente sobre a incidência de Covid-19 em crianças 

e adolescentes, seu papel na transmissão, o impacto da reabertura 

de escolas na transmissão do Coronavírus (SARS-CoV2) e os riscos 

gerados pelo fechamento das escolas, assim como o acompanhamento 

das estratégias adotadas em outros países. 

 Se uma área estiver nas fases vermelha ou 

laranja do Plano São Paulo, as escolas da educação básica, que 

atendem alunos da educação infantil ao ensino médio, poderão 

receber diariamente até 35% dos alunos matriculados. Se a área 

estiver na fase amarela, as unidades escolares poderão receber 

até 70% dos estudantes. E, na fase verde, podem receber até 100% 
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dos alunos; Sendo assim fundamental o rodízio efetuado por parte 

de cada ensino educacional. 

 Enquanto a medida de quarentena, instituída 

pelo Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 do Governo do 

Estado de São Paulo, e pelos Decretos Municipais 2233/2020 e 

2370/2021, não poderão ser realizadas atividades que possam gerar 

aglomerações nas unidades de ensino. 

 Todos os alunos devem retomar as atividades 

presenciais nas escolas, exceto aqueles que integram o grupo de 

risco, que deverão continuar com as atividades remotas. 

 A adoção de medidas sanitárias como, por 

exemplo, o uso constante de máscaras por todos, de protetores 

faciais para os profissionais da educação, a higienização 

frequente das mãos, a preservação de distanciamento social, a 

ventilação adequada das salas de aula, a organização da entrada e 

da saída, a aferição de temperatura na entrada, a realização de 

intervalos e recreios escalonados e a limpeza frequente dos 

ambientes são condições essenciais para o retorno seguro. 

Estratégias de monitoramento, rastreamento de contatos e testagem, 

para identificação e resposta oportuna frente aos casos potenciais 

que poderão ocorrer, visando cortar potenciais cadeias de 

transmissão rapidamente, também são necessárias. 

 Caso esteja acima de 37,5°C, orientar o 

retorno para casa ou aguardar em local seguro e isolado na escola 

até que pais ou responsáveis possam buscá-los. Orientar as 

famílias a procurar o serviço de saúde. Se houver mais de um aluno 
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sintomático, respeitar o distanciamento de 1,5 m e mantê-los na 

mesma sala. Após a desocupação da sala, mantê-la arejada, com 

portas e janelas abertas, sem ocupação por 2 horas, para 

possibilitar a dissipação da aerossolização. 

 

PROTOCOLOS SETORIAIS. 

SUBSETORES. 

1. GERAL 

2. EDUCAÇÃO INFANTIL 

3. ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E EDUCAÇÃO DE JOVEN E 

ADULTOS (EJA) 

4. ENSINO PROFISSIONAL E COMPLEMENTAR 

 

GERAL 

1.1 DISTANCIAMENTO SOCIAL. 

 

 Eventos como feiras, palestras, seminários, festas, 

assembléias, competições e competições e campeonatos 

esportivos etc estão proibidos. 

 Adotar ensino não presencial combinado ao retorno gradual 

das atividades presenciais, para os alunos grupos de riscos 

e aos que os pais não se encontram favorável ao retorno. 

 Manter o distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas, com 

exceção dos profissionais que atuem diretamente com criança 

de creche e pré-escola. 

 Sempre que possível, utilizar marcação no piso para 

sinalizar o distanciamento de 1,5 mts. 
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 Cumprir o distanciamento de 1, metros durante a formação de 

filas. 

 Cada sala de aula deve conter um dispensador de álcool em 

gel 70%. 

 Utilização de mascaras com troca a cada 2 horas se esta for 

de tecido ou a cada 4 horas caso seja máscara cirúrgica. 

 Bibliotecas podem ser abertas, desde que seja respeitado o 

distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas e as seguintes 

regras: 

a) Separar uma estante para recebimento de material 

devolvido. 

b) Receber o livro sempre com luvas. 

c) Acomodar o material recebido na estante separada para 

este fim. 

d) Não colocar esse livro no acervo nos próximo 5 dias, 

como também não o liberar para empréstimo. 

 Os intervalos ou recreios devem ser feitos com revezamento 

de turmas em horários alternados, respeitando o 

distanciamento de1,5 metros entre as pessoas, para evitar 

aglomerações. 

 Atividades de educação física, artes e correlatas podem ser 

realizadas mediante cumprimento do distanciamento de 1,5 

metros, preferencialmente ao ar livre. 

 

1.2 HIGIENE PESSOAL 

 Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em 

gel 70% ao entrar e sair da instituição de ensino, ao entrar 

e sair da biblioteca e antes das refeições. 
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 Exigir o uso ou disponibilizar os EPIs necessários aos 

funcionários para cada tipo de atividade principalmente para 

atividades de limpeza, retirada ou troca de lixo, manuseio 

e manipulação de alimentos ou livros 

 Fornecer alimentos e água potável de modo individualizado. 

Cada um devendo levar seu copo. 

 Não utilizar objetos compartilhados. 

 

 

1.3 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES 

 

 Higienizar os prédios, as salas de aula e, particularmente, 

as superfícies que são tocadas por muitas pessoas (grades, 

mesas de refeitórios, carteiras, puxadores de porta e 

corrimões), antes do inicio das aulas em cada turno e sempre 

que necessário de acordo com as indicações na Nota Técnica 

22/2020 da ANVISA. 

 Higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários antes da 

abertura, após o fechamento das escolas. 

 Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas 

abertas, evitando o toque nas maçanetas e fechaduras. 

 Evitar o uso de ventilador e ar condicionado. 

 

1.4 MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE. 

 

 Orientar aos pais ou responsáveis e aos estudantes a aferirem 

a temperatura corporal antes de irem para a instituição de 

ensino e ao retornar. Caso a temperatura esteja acima de 

37,5°C, a recomendação é ficar em casa. 
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 Não permitir a permanência de pessoas sintomática 

respiratória. 

 Separar uma sala ou uma área para isolar pessoas que 

apresentem sintomas ate que possam voltar para casa. 

 

SUBSETOR: EDUCAÇÃO INFANTIL 

1.1 DISTANCIAMENTO SOCIAL 

 

 Colocar os berços ou outros locais onde as crianças dormem 

com distanciamento de 1,5 metros. Profissionais devem fazer 

uso de mascara a todo o momento. 

 Organizar a saída e entrada de pais ou responsáveis, que 

devem usar mascara. 

 Recomendável que a mesma pessoa, exceto as de grupo de risco 

para Covid-19, leve e busque a criança todos os dias. Todos 

devem estar fazendo uso de mascara.  

 Fazer intervalos intercalados entre as turmas para reduzir 

a quantidade de crianças em mesmo espaço. 

 Atividades de movimento podem ser realizadas com grupos 

menores de crianças em um mesmo espaço. 

 Atividades de movimento podem ser realizadas com grupos 

menores de crianças, preferencialmente ao ar livre, e os 

profissionais devem fazer uso de mascara. 

 Separar as crianças em grupos ou turmas fixos e não misturá-

las. 

 

1.2 HIGIENE PESSOAL 
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 As crianças devem lavar as mãos com água e sabão (caso não 

esteja disponível, usar álcool em gel 70%), conforme 

indicações da Anvisa, ao chegar e sair da escola, após cada 

aula, antes e após as refeições. 

 Todos os profissionais devem higienizar as mãos, conforme as 

indicações da Anvisa, frequentemente e após o contato com 

cada criança, especialmente antes e após trocar fraldas, 

preparar e servir alimento, alimentar crianças e ajudá-las 

no uso do banheiro. 

 Uso de mascara somente para crianças com idade superior a 2 

anos, de acordo com a nota de alerta da Sociedade Brasileira 

de Pediatria de 29/05/2020. Em crianças menores, há risco de 

sufocamento. 

 Crianças não devem levar brinquedos de casa para a escola. 

 Crianças não devem manipular alimentos em atividades 

pedagógicas. 

 Mamadeiras e bicos devem ser higienizados seguindo 

procedimentos apropriados, com uso de escova após fervura e 

solução de hipoclorito de sódio. O mesmo deve ser feito com 

utensílios utilizados pelos bebes, como chupetas e copos. 

 Profissionais que preparam e servem alimentos devem utilizar 

EPIs e seguir protocolos de higiene de manipulação dos 

alimentos. 

 

1.3 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES 

 

 Higienizar brinquedos, trocador (após cada troca de fralda), 

tapetes de estimulação e todos os objetos de uso comum antes 

do inicio das aulas de cada turno e sempre que possível antes 
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do inicio das aulas de cada turno e sempre que possível, de 

acordo com a Nota Técnica N°22/2020 da Anvisa.] 

 Brinquedos que não podem ser higienizados não devem ser 

utilizados. 

 

SUBSETOR:ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS (EJA) 

 

1.1 DISTANCIAMENTO SOCIAL 

 

 Organizar entradas e a saída para evitar aglomerações, 

preferencialmente fora dos horários de pico do transporte 

público. 

 Orientar estudantes para evitar tocar nos bancos, portas, 

janelas e demais partes dos veículos de transporte escolar. 

 Limitar o numero de alunos e fazer rodízios entre grupos no 

uso de laboratórios, respeitando o distanciamento de 1,5 

metros e mantendo o uso de mascaras. 

 Escalonar liberação para o almoço e refeições para garantir 

o distanciamento de 1,5 metros. 

 Refeitórios e cantinas devem garantir distanciamento de 1,5 

metros nas filas e proibir aglomeração nos balcões, 

utilizando sinalização no piso. 

 Priorizar, sempre que possível, refeições empratadas ao 

invés do autosserviço (self-service). 

 

1.2 HIGIENE PESSOAL 

 

 Profissionais que preparam e servem alimentos devem utilizar 

EPIs e seguir protocolos de higiene de manipulação dos 

produtos. 

 

1.3 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES 
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 Higienizar bancadas, computadores, equipamentos e utensílios 

antes de cada aula, sobretudo de laboratórios e de outros 

espaços de realização de atividades praticas. 

 Realizar limpeza periódica dos veículos do transporte 

escolar entre uma viagem e outra, especialmente das 

superfícies comumente tocadas pelas pessoas. 

 Disponibilizar álcool em gel 70% nos veículos do transporte 

escolar para que os estudantes possam higienizar as mãos. 

 

SUBSETOR: ENSINO PROFISSIONAL E COMPLEMENTAR 

1.1 DISTANCIAMENTO SOCIAL 

 

 Organizar a entrada e a saída para evitar aglomerações. 

 Distanciamento de 1,5 metros dentro de laboratórios, e 

classes. 

  Refeitórios e cantinas devem garantir distanciamento de 1,5 

metros nas filas e proibir aglomeração nos balcões, 

utilizando sinalização no piso. 

 Priorizar, sempre que possível, refeições empratadas ao 

invés do autosserviço (self-service). 

 

1.2 HIGIENE PESSOAL 

 

 Estudantes devem higienizar as mãos, conforme indicações do 

Ministério da Saúde, ao chegar à instituição, antes e após 

cada aula, sobretudo as de laboratório. 

 

1.3 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES 
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 Higienizar bancadas, computadores, equipamentos e utensílios 

antes de cada aula, sobretudo em laboratórios e outros 

espaços de atividades praticas. 

 

 

Igarapava, 05 de fevereiro de 2021 
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