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Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais. 

 Este protocolo estabelece as práticas e medidas sanitárias para o retorno gradual e seguro das 

atividades escolares presenciais na rede de ensino para o regular funcionamento enquanto durar a 

situação declarada de pandemia em razão do novo coronavírus/COVID-19. 

 
EM TODOS OS ESPAÇOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

• Demarcar, com sinalização, a circulação interna, com fluxo determinado para a 
entrada e saída dos alunos respeitando o distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas. 
Recomenda-se o escalonamento de horário de entrada e saída de turmas, evitando 
aglomerações que podem propiciar a transmissão da COVID-19; 
 

• Deverá haver controle do fluxo de entrada, de 1 (uma) pessoa a cada 2,5m² de 
área livre na portaria do local de entrada, assim como nos corredores do 
estabelecimento; 
 

• Além do quantitativo estabelecido acima, o número de alunos e colaboradores 
dentro das salas não poderá ultrapassar a proporção de 2,5 m² por pessoa por área livre 
e 1/3 da capacidade máxima de alunos; 

 

• Nas áreas de circulação interna deve-se sempre demarcar o chão com sinalização 
chamativa de distância igual ou maior à 1,5 metros. Essa distância deve ser mantida entre 
um aluno e outro, em filas, nas salas de aulas, bibliotecas, incluindo as filas e na utilização 
de sanitários. O mesmo é aplicado aos colaboradores; 
 

• Deverá ser disponibilizado obrigatoriamente álcool em gel a 70% para higienização 
das mãos, na entrada da instituição, corredores, salas de aula, sanitários, bibliotecas, 
refeitórios, cantinas e secretaria. Deve-se atentar para altura dos dispensadores 
contemplando indivíduos das diversas faixas etárias da Instituição do Ensino, bem como 
aqueles indivíduos portadores de deficiência (PCDs); 
 

• Deverá haver campanha de comunicação interna, com cartazes e afins, 
contemplando comunicação verbal e não verbal, com as diretivas de utilização obrigatória 
de máscaras, higienização das mãos com álcool gel, lavagem com água e sabão e 
distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas; 
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• Indicar a distância de três degraus entre os usuários nas escadas, em caso de 
permanência de alunos ou colaboradores nas mesmas, no caso de formação de filas; 
 

• Realizar a higienização frequente de todos os objetos que tenham contato com os 
alunos e colaboradores. Priorizar a limpeza de tais maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas, 
cadeiras, teclados, computadores, telefones e todas as superfícies de alta frequência de 
toque. A limpeza deverá ser constantemente, realizada com álcool a 70% ou outros 
produtos recomendados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 
 

• Evitar utilizar ar-condicionado e ventiladores, se possível, garantindo o ambiente com 
ventilação adequada, sempre que possível, deixando portas e janelas abertas. 

 

• Permitir apenas a entrada de alunos que estiverem utilizando máscaras de forma 
correta (cobrindo a boca e o nariz); Essa regra não se aplica a crianças com idade inferior 
a 2 anos, ou às pessoas que podem apresentar dificuldade em remover a máscara caso 
necessário, devido a possibilidade de sufocamento. 

 

• Realizar a limpeza local (piso, balcão e outras superfícies) com desinfetantes a base 
de cloro para piso e álcool a 70% para as demais superfícies; 

 

• Estabelecer barreiras físicas em lugares onde não seja possível manter distância 
mínima de segurança (recepção, por exemplo). 
 

SALAS DE AULAS 
 

• Realizar limpeza e desinfecção de todas as salas após o término de cada turno de 
aula; 

 

• Os alunos deverão ter lugares fixos para assistirem às aulas e as carteiras a serem 
utilizadas pelos alunos ou locais de acomodação deverão ter o distanciamento de pelo 
menos 1,5 metros entre si. Recomenda-se a criação de um “mapa de lugares” ou “mapa de 
carteiras”; 

 

• Deve-se orientar todas as mesas, cadeiras na mesma direção (em vez de ficar de 
frente um para o outro). 
 

BIBLIOTECAS, BRINQUEDOTECAS E OBJETOS DE USO COLETIVO 
 

• Utilizar apenas os brinquedos da escola, devendo ser esclarecido aos pais a 
importância de não enviarem brinquedos de casa para a escola; 
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• Quando existentes, os brinquedos da escola devem ser lavados com água e sabão 
ou friccionar álcool 70%, antes e após o uso. Os brinquedos deverão ser, 
preferencialmente, de material lavável e atóxico (plástico, borracha, acrílico, metal). Objetos 
de madeira deverão ser recobertos, ou não utilizados. Brinquedos de tecido não devem ser 
utilizados, assim como aqueles que não podem ser higienizados; 

 

• Eliminar ou restringir o uso de itens de uso coletivo como computador, canetas, 
tablets, equipamentos eletrônicos, fones de ouvido, etc. Caso sejam utilizados, devem ser 
higienizados entre cada utilização com álcool isopropílico; 
 

SANITÁRIOS 
 

• Os sanitários devem ser providos de condições para higiene das mãos com 
lavatórios/pias com água disponível, dispensador de sabonete líquido, porta papel toalha 
(não permitir o uso de toalhas de tecido), lixeira provida de saco plástico descartável com 
tampa acionada por pedal; 

 

• Deve-se controlar o fluxo de acesso aos sanitários, de modo a respeitar a capacidade 
de ocupação do sanitário e o distanciamento de 1,5m entre as pessoas, evitando 
aglomerações; 

 

• Deve-se auxiliar os alunos que não conseguem higienizar suas mãos; 
 

• Intensificar a higienização dos sanitários existentes; 
 
 

REFEITÓRIOS E CANTINAS 
 

• Realizar as refeições preferencialmente em ambientes abertos (como pátios e 
quadras) em vez de utilizar o refeitório, ou quando não possível, escalonar o uso do 
refeitório, este deve ser devidamente higienizado entre cada troca de turma, mantendo o 
distanciamento mínimo de 1,5 m entre os estudantes. 

 

• Higienizar o espaço quando do início das atividades, e após cada uso. 
 

• Ampliar o período de funcionamento desses serviços e distribuir os usuários em 
horários escalonados de refeição distintos para evitar aglomerações, utilizado com no 
máximo 1/3 (um terço) da sua capacidade por vez 

 

• Limitar o tempo de permanência no local, sendo exclusivo para alimentação, proibir 
o uso de celulares no refeitório. 
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• Será disponibilizado dispensadores com álcool em gel 70% em locais estratégicos, 
com, para uso dos alunos e colaboradores durante a permanência na área de 
alimentação. 

 

• A higienização de mesas e cadeiras deverá acontecer a cada troca de grupos. 
 

• Fica proibido o serviço de self service, durante todo período de duração da 
pandemia; 

 

• O distanciamento mínimo também deve ser respeitado durante as refeições, para 
isso recomenda-se a marcação fixa nas mesas/cadeiras que podem ser utilizadas, e 
recomenda-se a retirada de cadeiras, bancos e mesas sobressalentes respeitando a 
demarcação mínima de 1,5 de espaçamento entre usuários; 
 

• Deve-se reforçar com os trabalhadores das cantinas/refeitórios as medidas de 
higiene e limpeza na área de produção e manuseio dos alimentos de acordo com a 
legislação em vigor (RDC ANVISA 216/04) 
 
 

BEBEDOUROS DE ÁGUA 
 

• Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para ingestão, devem 
ser lacrados em todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento apenas do 
dispensador de água para copos. Deve-se orientar para cada aluno e colaborador que 
tenha seu próprio copo/garrafa para utilizar o bebedouro. A escola deverá fornecer copos 
descartáveis aos alunos e colaboradores que porventura não tiverem/portarem o recipiente 
de uso individual. Próximo aos bebedouros deve-se demarcar a distância de 1,5 m; 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO DE MINAS GERAIS 

 

• Deve-se priorizar o atendimento ao público por canais digitais (telefone, aplicativo 
online, e outras tecnologias da informação e comunicação TICs). Para o atendimento 
presencial, respeitar o distanciamento recomendado no atendimento ao público. Para 
qualquer atendimento presencial é obrigatório o agendamento prévio; 

 

•  Atividades administrativas, quando possível devem ser preferencialmente 
realizadas de modo remoto; 
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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA TODOS DA COMUNIDADE ESCOLAR 
 

• Caso apresente sintomas, o aluno ou colaborador deverá ficar em casa. 
 

• Ao tossir ou espirrar, deve-se cobrir o nariz e boca com lenços descartáveis e evitar 
tocar os olhos, nariz e boca, se não for possível, cobrir a boca e o nariz com o antebraço, 
evitando levar as mãos ao rosto; 
 

• Deve-se trocar de máscara caso esteja suja ou úmida e intervalos regulares de 2 a 
3 horas; 

 

• O uso de máscara deverá ser obrigatório durante toda a permanência na Instituição 
de Ensino; 

 

• Guardar a distância de 1,5 metros de outras pessoas. 
 

• Higienizar frequentemente com água e sabão as mãos e em sua falta ou 
impossibilidade deve-se utilizar álcool em gel 70%. Crianças devem ser orientadas a não 
usar abusivamente álcool devido ao risco de desenvolvimento de alergias e dermatites. 

 

• Não cumprimentar as pessoas, sejam colegas colaboradores ou alunos, com apertos 
de mãos, abraços, beijos ou outro tipo de contato físico; 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA PAIS, RESPONSÁVEIS, CUIDADORES E ALUNOS 
 

• Os pais, responsáveis ou cuidadores e alunos devem ter a opção de escolher, 
quando disponível, entre o modo de aprendizagem presencial, virtual ou híbrido de suas 
crianças, respeitando as opções disponíveis nas escolas de sua localidade e de acordo 
com sua realidade socioeconômica. Esta escolha deve-se basear nos benefícios do modo 
de aprendizagem escolhido e devem ser comparados aos riscos da COVID-19 para o aluno 
e sua família. 
 
 
 
Equipe de Vigilância Sanitária 
 

Passa Quatro, 09 de julho de 2021 
 


