
 
 

                     

 

 

■ Guardar observância ao protocolo geral e suas diretrizes, sem prejuízo 

daquelas abaixo elencadas 

 

■ Outras recomendações adicionais são: 

 

■ Recomenda-se que escolas e faculdades que estejam funcionando a 

distância, com atividades remotas complementares através de meios de 

tecnologia de informação e comunicação, em substituição às disciplinas 

presenciais, devem permanecer assim até o final da quarentena (última fase do 

processo de flexibilização e/ou a critério dos protocolos específicos 

estabelecidos pelos Órgãos competentes; 

 

■ Recomenda-se, conforme a pertinência, a aplicação das Diretrizes Gerais; 

 

■  A entrada nas creches, escolas e faculdades deve respeitar o seguinte 

protocolo: 

 

a) Utilizar o Termômetro Digital Infravermelho de Teste para aferir a 

temperatura dos alunos. Aquele que apresentar temperatura igual ou superior a 

37,8°C, não terá sua entrada autorizada e deverá ser encaminhada a Unidade 

de Saúde da Família mais próxima. 

b) Rápida entrevista para identificação de possíveis sintomas da Covid-19. 
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■ Demonstrar a correta lavagem das mãos e comportamentos positivos de 

higiene, monitorando os alunos; 

 

■ Garantir banheiros adequados e limpos; 

 

■ Certificar-se de que álcool em gel 70% esteja disponível em todas as salas 

de aula e espaços de uso geral, como biblioteca e refeitórios; 

 

■ Incentivar a lavagem frequente e completa das mãos com água e sabão 

(pelo menos 20 segundos); 

 

■ Limpar e desinfetar com maior frequência os prédios escolares, as salas 

de aula e particularmente as superfícies que são tocadas por muitas pessoas 

(grades, mesas do refeitório, puxadores de portas etc.); 

 

■ Usar água sanitária ou álcool etílico a 70% para desinfetar superfícies; 

 

■ Aumentar o fluxo de ar e a ventilação sempre que possível, mantendo 

janelas e portas abertas; 

 

■ Espalhar pela escola cartazes encorajando boas práticas de higiene e das 

mãos; 

 

■ Certificar-se de que o lixo seja removido ao menos duas vezes por dia e 

descartado com segurança; 

 

■ Horários diferentes para entrada e saída dos alunos; 

 

■ Horários diferenciados para o lanche; 

 

■ Desinfecção dos calçados e mochilas; 

 



 
 

                     

■ Distanciamento entre os estudantes dentro da sala de aula; 

 

■ "Ensino híbrido": metade do período presencial e outra metade online. 


