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Apresentação
Esta cartilha traz contribuições para a comunidade escolar 
quanto ao Protocolo de Retorno às aulas presenciais, defini-
dos pelas autoridades competentes no que diz respeito aos 
cuidados com a saúde no período da Covid 19.

Este documento foi elaborado pelo Grupo de Diretores dos 
Colégios do Grupo Educacional Anchieta – GEA (Colégio An-
chieta e Colégio São Paulo) sob a consultoria de:

Dr. Igor Carmo Borges, Médico PhD. Diretor Técnico da BDM 
Consultoria. Infectologista do Hospital das Clínicas da USP e 
do Hospital Samaritano. Pesquisador colaborador do Institu-
to de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP.

Silvana Sapucaia, Advogada, Graduada em Direito pela Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA), com MBA em Direito Em-
presarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ) e em Direito 
Ambiental pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), com experiência em gestão jurídica nas áreas  em-
presarial  e de saúde.

Sandra Araújo, Advogada, Graduada em Direito pela Univer-
sidade Católica do Salvador (UCSAL) com larga experiência 
na área do Direito do Trabalho.

Sabrina Maggitti, Graduada em Publicidade pela Faculdade 
Visconde de Cairu, possui MBA em Gestão de RH pela Factur 
e Mestrado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento 
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Social pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL). Com 
experiência de mais de 17 anos nas áreas de comunicação 
e marketing.

Stella Deane Andrade Castro, Enfermeira, Especialista em 
Controle de Infecção Hospitalar e Gestão em Saúde, Saúde 
do Trabalhador e em Gestão de Pessoas, graduada pela Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA), com experiência profis-
sional em Saúde Pública e Privada, na Área de Gestão Técni-
ca e Operacional, Consultoria em Serviço de Saúde e Gestão 
da Qualidade.
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 Objetivos    
1. Retornar às aulas presenciais com segurança cumprindo 

as recomendações prescritas no protocolo de prevenção 
a Covid-19. 

2. Propiciar condições à comunidade escolar (pais, respon-
sáveis, alunos, professores, funcionários e terceirizados)  
para uma atuação em que a responsabilidade de cada 
um seja percebida e internalizada como ferramenta de 
controle e prevenção da COVID-19.

3. Manter a distância entre as pessoas para reduzir a disse-
minação da COVID-19, conforme as medidas de seguran-
ça estabelecidas na legislação vigente.

 

Executante
A comunidade escolar, em especial, o aluno. 

1. DO DISTANCIAMENTO SOCIAL:

Da Educação Infantil ao 6º ano EF. 

1.1 Diretrizes para o ingresso e à saída do ambiente escolar.

ENTRADA e SAÍDA

Horário de entrada do turno matutino

• Educação Infantil: 7h45min
• Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano: 7h30min
• Ensino Fundamental do 6º ano: 7h
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Horário de saída do turno matutino

• Educação Infantil: 11h45min
• Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano: 12h
• Ensino Fundamental do 6º ano: 12h20min

Horário de entrada do turno vespertino

• Educação Infantil: 13h30min
• Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano: 13h30min

Horário de saída do turno vespertino

• Educação Infantil: 17h30min
• Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano: 18h

O responsável pelo aluno (a partir do 1º ano) deverá aguar-
dá-lo do lado de fora do Colégio.

Conforme Comunicado enviado no dia 08 de fevereiro de 
2022, via IsCool app, em cumprimento ao determinado pelo 
Decreto Municipal Nº 35.110, de 31 de janeiro de 2022,será 
permitido aos responsáveis pelos alunos da Educação Infan-
til que entrem no Colégio apenas para deixar e buscar estes 
alunos em suas respectivas salas de aula, desde que estejam 
comprovadamente vacinados.

A entrada, no colégio, estará condicionada ao uso de másca-
ra, à exceção daquelas pessoas que são impedidas do referi-
do uso conforme atestado médico.
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USE A SUA MÁSCARA DE FORMA CORRETA

• Higienize suas mãos antes e 
depois de tocá-la;

• Ela deve estar bem adaptada 
ao rosto;

• Troque sua máscara sempre 
que ela estiver suja ou úmida;

• Ela é de uso individual. Não 
pode ser compartilhada.

Ao entrar no Colégio, a pessoa será instruída a higienizar as 
mãos com álcool em gel 70%.

1.2 Local de Acolhimento 
Os alunos que apresentarem algum sinal ou sintoma suges-
tivo de COVID-19, no controle de casos suspeitos ou durante 
permanência nas dependências do Colégio, serão encami-
nhados, por um funcionário do colégio, ao local de acolhi-
mento, e aguardarão nesse local por seu responsável, para 
que sejam entregues com segurança.

Os demais alunos que necessitarem de atendimento não re-
lacionado à pandemia serão encaminhados pela Orientadora 
Educacional e acompanhados por um Auxiliar de Disciplina, 
à sala de repouso.  
ALUNOS e PAIS

Caso seja necessário que os pais ou responsáveis pelos alunos 
realizem alguma atividade presencial na escola, os mesmos de-
vem apresentar comprovante de recebimento de ao menos 2 
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doses de vacinas contra a COVID-19 e devem utilizar máscara 
(preferencialmente do tipo cirúrgica, K95 ou N95/PFF2) en-
quanto estiverem no Colégio.  

Os responsáveis devem comunicar ao colégio se o aluno 
apresentar algum dos sintomas da COVID-19 ou se alguém 
da família ou do núcleo familiar ficou doente ou teve contato 
com alguma pessoa contaminada. 

Para prevenir e controlar a circulação do vírus no ambiente 
escolar, os alunos e os pais devem estar conscientes do papel 
de cada um.

O êxito do cumprimento dos protocolos ligados à preven-
ção do COVID-19 depende de nossas ações comuns, princi-
palmente aquelas que visam evitar aglomeração. Por isso, 
solicitamos aos Senhores que, por gentileza, ao trazerem e 
ao retirarem os seus filhos do Colégio, cumpram os horários 
previstos nesta cartilha. 

Neste contexto pandêmico, diretrizes foram estabeleci-
das, a saber:

 2. DIRETRIZES PARA INGRESSO NO AMBIENTE
    ESCOLAR: 

•  O cuidado individual deve começar antes de o aluno sair 
de casa, pois se estiver com sintomas compatíveis com a 
COVID-19 não deverá ir para a escola. Deverá consultar 
um médico. 
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• Um aluno com um quadro suspeito ou confirmado de 
COVID-19 deverá seguir as orientações de afastamento e 
retorno das aulas presenciais de acordo com determina-
ções médicas.

• A partir do 1º ano EF, o aluno, com apoio dos responsáveis, 
deve se certificar de estar levando máscaras extras para as 
eventuais trocas, a exemplo da hora do lanche, e embala-
gens, tais como sacos plásticos com fechamento hermé-
tico, para acondicionar as máscaras caso seja necessário.

• Levar máscaras extras para as eventuais trocas, a exem-
plo da hora do lanche, e embalagens para acondicionar 
as máscaras.

• Em todas as áreas do Colégio, o aluno deverá respeitar 
o distanciamento físico de modo a evitar aglomerações.

• No ambiente escolar serão disponibilizados dispensers 
de álcool em gel 70% (setenta por cento).

• Os alunos, ao ingressarem no Colégio devem se direcio-
nar, imediatamente, para as suas salas e permanecer no 
local, não sendo permitido ficarem nas áreas comuns 
(pátios, corredores e quadras) para evitar aglomerações.
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3. DIRETRIZES NO AMBIENTE ESCOLAR:

• PARA TODOS OS ESPAÇOS

O aluno deverá evitar tocar olhos, nariz e boca, e frequente-
mente higienizar as mãos com água e sabão e/ou álcool em 
gel a 70% que estará à sua disposição no ambiente escolar. 
 

O aluno deverá se comprometer a aderir a Etiqueta respira-
tória:  cobrir o nariz e a boca com o antebraço ou com lenço 
descartável ao tossir ou espirrar. Imediatamente, descartar o 
lenço em lixeira,  lavar as mãos com água e sabão ou higieni-
zá-las com álcool em gel.

O aluno deverá obedecer a direção da circulação interna e 
o novo layout implantados no Colégio, conforme sinalização 
local, evitar as aglomerações.

Corredores e escadas deverão permanecer livres e sem alunos.
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O aluno deverá higienizar as mãos após tocar em corri-
mões, maçanetas ou outras superfícies manuseadas por 
demais pessoas.

O elevador poderá ser utilizado obedecendo o limite de 
até duas (02) pessoas e apenas em casos de dificuldades 
de locomoção.

• INTERVALO/LANCHE

No intervalo (Recreio), o consumo do lanche poderá ocorrer 
dentro da sala de aula com ventilação natural do ambiente 
(portas e janelas abertas) ou fora da sala de aula, preferen-
cialmente em ambientes abertos.

O aluno não poderá compartilhar alimentos, copos, garrafas 
e talheres.

O aluno deve realizar a higiene das mãos antes e após o con-
sumo do lanche.

Caso seja necessário auxiliar os alunos durante o lanche, o 
colaborador deve higienizar as mãos entre cada contato.

O aluno só poderá retirar a máscara no horário da alimenta-
ção (no lanche), mantendo a regra de retirada da máscara, 
higienizando as mãos.
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• PARA SALAS DE AULA

O aluno deverá obedecer aos fluxos de entrada e saída da 
sala de aula, seguindo as sinalizações e orientações visuais.

As regras de convivência e de proteção devem ser seguidas e 
preservadas pelo aluno.

O aluno (a partir do 1º ano EF) deverá informar imediata-
mente ao seu professor o aparecimento de sinais e sintomas 
durante o período de aulas.

O acesso e permanência na sala de aula só serão permitidos 
com o uso de máscara.

O aluno deve preferencialmente utilizar máscaras do tipo 
N95/PFF2 ou KN95 apropriadamente ajustadas à face. Essas 
máscaras podem ser reutilizadas por um período não supe-
rior a 15 dias desde que estejam íntegras, limpas, secas e 
sem contaminação de sua face interna. Os usuários devem 
inspecionar visualmente a máscara N95/PFF2 ou KN95, antes 
de cada uso, para avaliar se sua integridade foi comprometi-
da. O descarte dessas máscaras deve ocorrer mediante uti-
lização de saco de papel ou plástico fechado em uma lixeira 
com tampa.

Caso não seja possível utilizar máscaras do tipo N95/PFF2 ou 
KN95, o aluno deve preferencialmente utilizar máscaras do 
tipo cirúrgica. Essas máscaras devem ser trocadas a cada 4h. 
A substituição deve ser realizada mais precocemente sempre 
que a máscara estiver úmida, com sujeira aparente ou dani-
ficada. O descarte dessas máscaras deve ocorrer mediante 
utilização de saco de papel ou plástico fechado em uma lixei-
ra com tampa.
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Caso não seja possível utilizar máscaras do tipo N95/PFF2, 
KN95 ou cirúrgica, o aluno poderá utilizar máscaras de teci-
do, que deverão ser compostas de ao menos três camadas. 
As máscaras de tecido devem ser substituídas no máximo a 
cada 3 horas.

A substituição da máscara facial deve ser imediata caso haja 
sujeira aparente, danos ao tecido ou sempre que estiver úmi-
da. Uma máscara sobressalente deverá ser utilizada nas situ-
ações mencionadas.

As máscaras faciais devem ser descartadas ao observar per-
da de elasticidade das hastes de fixação ou deformidade no 
tecido que possam causar prejuízos à barreira. O descarte 
deve ser realizado em um saco de papel ou plástico fechado 
em uma lixeira com tampa.

O material necessário para aprendizagem será fornecido ao 
aluno de forma on-line ou impressa, com a possibilidade de re-
colhimento do material individual para correção do professor.

Quando orientado pelo professor, o aluno poderá levar para o 
colégio brinquedos que, preferencialmente, devam ser consti-
tuídos de material passível de higienização com álcool líquido 
70%. 

O aluno deve evitar o compartilhamento de materiais e 
objetos como: brinquedos, celulares, casacos e objetos es-
colares como mochilas, lápis, caneta, borracha, bem como 
objetos de uso pessoal. Quando houver a necessidade do 
compartilhamento de materiais, estes deverão ser higieniza-
dos após o uso por cada aluno e os alunos devem higienizar 
as mãos com água e sabão ou álcool 70% antes e/ou depois 
de utilizar o equipamento.
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O aluno poderá levar lanches de casa, contudo não poderá 
compartilhá-los.

O aluno (a partir do 1º ano EF) deverá realizar a troca da más-
cara a cada 04 horas, se for do tipo cirúrgica e a cada 03 horas 
se artesanal, ou a qualquer momento, quando necessário.

 As máscaras são de uso pessoal e intransferível.

O usuário deve realizar a higiene adequada das mãos logo 
antes e logo após a colocação e retirada das máscaras.

As máscaras faciais devem ser descartadas ao observar per-
da de elasticidade das hastes de fixação ou deformidade no 
tecido que possam causar prejuízos à barreira.

O descarte deve ser realizado em um saco de papel ou plás-
tico fechado em uma lixeira com tampa.

Nas saídas para o intervalo/recreio, o aluno deverá aguar-
dar a liberação, pelo professor, para que não saiam todos ao 
mesmo tempo.

O aluno que tiver a necessidade de esperar por irmãos será 
orientado, pela Assistente de Direção, a se dirigir ao o local 
de espera.

O aluno deverá sentar em sua carteira e manter o distan-
ciamento previamente definido para a sua segurança e a 
dos demais.

O aluno deverá contribuir para a manutenção dos cuidados 
necessários ao desenvolvimento do trabalho com as normas 
de segurança garantidas.

Entre uma aula e outra, aguardar em sua carteira, a chegada 
do professor.
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• SALAS DE APRENDIZAGEM PRÁTICA

Laboratórios, makerspace, salas de artes, de música e o tea-
tro poderão ser utilizados, desde que a sala seja higienizada 
e submetida a ventilação natural entre a utilização por cada 
turma e que os materiais de uso compartilhado sejam ade-
quadamente higienizados entre cada uso individual.

As atividades realizadas no teatro devem ter a duração mínima 
necessária, com a possibilidade da utilização de intervalos para 
melhor ventilação do ambiente em eventos com maior duração.

O uso de instrumentos de sopro será restrito a ambientes 
com adequada ventilação natural e distanciamento mínimo 
de 2 metros entre os indivíduos.

Será permitido o empréstimo e manipulação dos livros da bi-
blioteca. Os usuários dos livros devem ser orientados a higie-
nizar as mãos com água e sabão ou álcool 70% antes e depois 
de manusear o livro.

• ATIVIDADES EXTERNAS

As aulas de Educação Física poderão ocorrer, desde que se-
jam respeitados os demais itens do protocolo de biossegu-
rança, com ênfase para o uso de máscaras. As atividades de 
Educação Física devem preferencialmente ocorrer em am-
biente aberto. 
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CANTINA E REFEITÓRIO

A cantina e o refeitório funcionarão  em 2022 com protocolo 
específico.

• FILTROS DE PAREDE

O compartilhamento de copos e garrafas está proibido.

Ao utilizar o filtro o aluno deverá proceder de forma segura: 
não encostar nenhuma superfície da garrafa ou copo na tor-
neira e higienizar as mãos antes e após a utilização.
 

• SANITÁRIOS

Para evitar aglomeração, os sanitários terão controle de 
acesso e sinalização com o número máximo de pessoas per-
mitido no local.
 
A utilização do sanitário requer o uso de máscara e a permis-
são dos professores, durante o tempo da aula, para evitar 
aglomerações.
 
Após o uso do vaso sanitário, acionar a descarga tendo o cui-
dado prévio de abaixar a tampa.
 
O aluno deverá lavar as mãos antes e ao sair do sanitário.
É de responsabilidade da comunidade o cumprimento dos 
itens dessa cartilha, dessa forma, estamos preservando a sua 
saúde e da coletividade da qual você faz parte.
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