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PROTOCOLO DE RETORNO ÀS 

AULAS PRESENCIAIS  
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Objetivo Geral 
 
Oferecer um planejamento para as ações 
para o retorno às aulas presenciais, 
assegurando a preservação da vida, da saúde 
e da segurança sanitária de alunos, docentes 
e auxiliares da administração escolar, bem 
como de seus familiares, seguindo os 
protocolos recomendados pelas autoridades 
das áreas da educação e da saúde. 

 
 
 

Objetivos Específicos 
 
Evitar aglomeração de pessoas dentro do 
ambiente escolar. 
Acolher os alunos com a atenção adequada 
para amenizar qualquer tipo de transtorno 
causado pelo distanciamento social. 
Manter o ensino híbrido. 
Apresentar as medidas de higiene adotadas 
pelo Colégio IBPI para receber a comunidade 
acadêmica. 
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Plano de Proteção 
 

1 – Sistema de Rodízio 
 
Para garantir um distanciamento seguro, vamos 
receber os nossos alunos em sistema de rodízio. 
As turmas serão divididas em 2 grupos. Cada 
grupo virá a escola em sistema alternado, ou seja, 
em uma semana 2ª, 4ª e 6ª e na outra 3ª e 5ª. Para 
o grupo que estiver em casa, as aulas daquele dia 
serão oferecidas de forma síncrona através do 
ZOOM. Durante as aulas os alunos remotos 
deverão fazer suas perguntas e comentários. 
O sistema de rodizio é destinado às famílias que 
optaram pelo Regime de Ensino Híbrido, e que 
retornaram com a concordância com o Termo de 
Responsabilidade e Consentimento Livre em 
Situação de Pandemia Covid-19. 
Os alunos que optaram pelo regime de ensino 
remoto não deverão comparecer ao colégio. 
 

Para solicitar a alteração de regime remoto para regime 
presencial, já escolhido anteriormente, o responsável deverá 

encaminhar o pedido à coordenação do colégio, pelo 
WhatsApp (21) 3326 2311. 

A coordenação avaliará a solicitação e informará a partir de 
que data o aluno mudará de regime. O pedido não é garantia 

de atendimento imediato, pois exige logística interna. 
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2 – Entrada no Colégio 
 
O acesso ao Colégio só será permitido com o uso 
de máscara. Recomendamos a troca a cada 2 
horas. O uso de protetor facial (face shield) é 
facultativo. 
A temperatura dos alunos será aferida na entrada, 
alunos com temperatura superior a 37,5º não 
poderão entrar no colégio. 

 
3 – Triagem e Protocolo de Casos Suspeitos de Covid-19 
 
Em Casa: caso o aluno esteja com febre ou estado 
febril (37,5º), o estudante deverá permanecer em casa. 
Nesta situação, o colégio deverá ser notificado pelo 
WhatsApp (21) 3326 2311. O aluno deverá dar 
continuidade aos estudos de forma remota até a 
liberação do médico. O mesmo procedimento deverá 
ser adotado para o caso de sintomas suspeitos de 
Covid-19, mesmo sem alteração de temperatura. 

 
No colégio: no ambiente escolar, caso o aluno apresente 
sintomas da Covid-19, será orientado a permanecer em casa por 
um período mínimo de 10 dias e que mantenha o colégio 
informado do andamento do quadro de saúde. Deverá buscar 
atendimento médico para avaliação clínica e teste diagnóstico 
RT-PCR da Covid-19. O grupo ao qual o aluno pertence será 
comunicado sobre a existência do caso suspeito e do desfecho 
do caso. 
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No caso de confirmação de um caso suspeito, será 
avaliada a situação epidemiológica para definição 
dos métodos de rastreamento de contatos do caso 
e definição de barreiras protetivas, podendo ser 
necessário a suspenção das aulas deste grupo por 
um período de até 10 dias conforme 
transmissibilidade detectada no ambiente escolar. 
Conforme determinação da ANVISA, contatos 
intradomiciliares de caso confirmado de Covid-19, 
mesmo que assintomáticos, também devem 
realizar quarentena por 10 dias, caso não realizem 
a triagem através de exame diagnóstico. 

 
4 – Bebedouros 
 
O uso dos bebedouros será 
permitido apenas para encherem 
suas garrafas evitando o contato da 
boca com bebedouro. Cada aluno 
deve trazer sua garrafa de casa. 

 
5 – Banheiros 
 
O uso dos banheiros será controlado para 
garantir o distanciamento seguro. É 
necessário usar máscara e higienizar as 
mãos antes e após o uso. Terão acesso 
aos banheiros um aluno por vez. 
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6 – Intervalos 
 
Durante os intervalos das aulas, os 
alunos deverão permanecer na sala 
de aula. Cada aluno, caso deseje, 
deverá trazer seu lanche que não 
poderá ser compartilhado. 

 
7 – Regras de Ouro 
 
Regras mínimas para evitar o contágio, já que todo 
contato pode ser potencialmente contaminante. 
- Uso da máscara é obrigatório em todo o tempo 
que o aluno estiver no colégio. 
- Objetos de uso pessoal (lápis, caneta e utensílios) 
não poderão ser compartilhados. Cada aluno 
deverá trazer o seu frasco pequeno de álcool em 
gel, para ser usado individualmente. 
- Evitar o uso de adereços pessoais, tais como 
brincos, cordões, enfeites de cabelo, entre outros 
que possam favorecer a contaminação. 
- Cada aluno ficará em sua carteira, com 
distanciamento seguro. As carteiras que os alunos 
poderão utilizar estarão identificadas. 
- Haverá totem de álcool gel nos corredores, sabão 
líquido, papel toalha descartável e lixeira com 
tampa nos banheiros e lavatórios. 
- A “etiqueta” de como tossir e espirrar deve ser 
obedecida. 
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- A família deverá aferir, diariamente a 
temperatura do aluno antes de sair para o 
Colégio e, em caso de febre e/ou estado 
febril, o estudante deverá permanecer em 
casa. Alunos identificados na escola com 
temperatura elevada ou com sintomas 
suspeitos de Covid-19 serão colocados em 
uma sala preparada para recebê-los, até 
os responsáveis venham buscá-los e só 
poderão retornar ao Colégio mediante a 
apresentação de Atestado Médico. 

 
 
 

8 – Medidas de Higienização  
 
- Higienização periódica específica para Covid-19 
executada por empresa especializada. 
- Limpeza de filtros dos aparelhos de ar condicionado 
com maior frequência. 
- Instalação de tapete sanitizante na entrada. 
- Instalação de totens de álcool gel em todas as áreas 
comuns. 
- Sinalização para familiarizar a comunidade com as 
novas rotinas escolares. 
- Reforço nas ações de limpeza. 

 
 


