
Orientações para 
a Retomada das 
Atividades 
Presenciais

Colégio Evangélico Augusto Pestana
Rua Floriano Peixoto, 132 – Centro
Ijuí/RS



Considerando o cenário atual de retomadas das 
atividades de forma responsável e gradual, o Colégio 
Evangélico Augusto Pestana – CEAP, está preparando a sua 
organização para, a seu tempo e com a liberação do 
retorno às atividades presenciais definidas pelas 
autoridades competentes, seguir os protocolos e 
organização apresentadas a seguir.



A presente apresentação não substitui o documento 
original, que acompanha o “Plano de  Contingência”, 
previsto na Portaria SES/SEDUC/RS nº 01/2020, de 08 de 
junho de 2020.
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Protocolo de 
Saúde



Protocolo 
de Saúde

Organizar sua estrutura operacional 
para que os alunos disponham de 1,5m
de distanciamento nas salas de aula. 



Protocolo 
de Saúde Higienizar as dependências do CEAP, 

diariamente, com Solução de Hipoclorito de 
sódio a 0,1%, pulverizando em todos os 
ambientes.



Protocolo 
de Saúde

Disponibilizar, com fácil acesso, álcool 
gel 70% em todos os espaços físicos do 
CEAP, especialmente em salas de aula.



Protocolo 
de Saúde

Orientar e promover a higienização das mãos de 
todos aqueles que compareçam às atividades 
educacionais presenciais, no momento do 
ingresso às dependências do CEAP.

Cartazes Orientadores expostos em todas as dependências



Protocolo 
de Saúde

Promover e fiscalizar o uso obrigatório de máscara 
de pano por todas as pessoas que compareçam ao 
CEAP, especialmente alunos, professores e demais 
colaboradores.

Cartazes Orientadores expostos em todas as dependências



Protocolo 
de Saúde

Promover e fiscalizar o uso de Protetores Faciais 
(Face Shields) por todos os funcionários que atuam 
no atendimento ao público, bem como para os 
demais colaboradores quando da necessidade de 
atendimento direto a público externo.

Imagem demonstrativa.
Uso concomitante com Máscara de Proteção



Protocolo 
de Saúde Realizar a aferição da temperatura de todas as 

pessoas que compareçam ao CEAP, no 
momento do ingresso às dependências.

Promover o isolamento imediato de qualquer 
pessoa que apresente os sintomas 
característicos da COVID-19, encaminhando-a à 
sala de isolamento.

Notificar a existência de casos confirmados de 
COVID-19 às autoridades de saúde do 
município detectados em alunos, professores e 
demais colaboradores, imediatamente à 
tomada de conhecimento.



Protocolo 
de Saúde

Promover a demarcação dos espaços 
físicos de forma a aprimorar as 
medidas de distanciamento social.

Cartazes Orientadores expostos em todas as dependências.



Protocolo 
de Saúde

Promover o afastamento de atividades presenciais, 
reorganizando-as em alguma das modalidades remotas 
possíveis, de alunos e trabalhadores que se 
enquadrem nos grupos de risco ao novo Corona vírus 
(COVID-19).



Protocolo 
de Saúde

Desenvolver rotina de treinamento intenso e contínuo para 
alunos e trabalhadores sobre este protocolo de saúde, com 
especial ênfase na correta utilização de máscaras, 
higienização de mãos e objetos e respeito ao 
distanciamento social seguro no ambiente escolar.

- Cartazes Orientadores expostos em todas as dependências;
- Orientações presenciais.



Protocolo 
de Saúde

Desenvolver rotina de treinamento intenso e 
contínuo às famílias sobre este protocolo de saúde, 
com especial ênfase no engajamento colaborativo.

- Cartazes Orientadores expostos em todas as dependências;
- Orientações presenciais;
- Envio de Orientações por e-mail, aplicativo de mensagens institucional 

e redes sociais.



Protocolo 
de Saúde

Recomendar a alunos e trabalhadores para que na medida do possível 
tragam:

- Calçado adicional limpo para utilização exclusiva dentro de 
sala de aula;

- Sua garrafa para água, de uso pessoal;

- Máscaras de pano adicionais para troca nos intervalos;

- Dispensador individual de álcool em gel.



Protocolo 
de Saúde

Disponibilizar em todas as vias de 
ingresso ao CEAP, tapetes úmidos com 
solução de hipoclorito de sódio a 0,1%.

Tapetes disponíveis em todos os acessos.



Protocolo 
de Saúde

Garantir que os ambientes dentro do CEAP 
estejam o mais arejados possível, 
especialmente as salas de aula, mantendo 
janelas sempre abertas.

Cartazes Orientadores expostos em todas as dependências.



Protocolo 
de Saúde

Reduzir ao máximo o número de objetos nas 
salas de aula, facilitando a higienização.

Restringir ao máximo, e em todos os momentos, o 
acesso de pessoas que não estejam diretamente 
relacionadas à atividade educativa, tais como 
familiares dos alunos, fornecedores, entregadores, 
entre outros; e, quando necessário o acesso, este 
deverá obrigatoriamente obedecer a todos os itens 
deste Protocolo.



Protocolo 
Pedagógico



Protocolo 
Pedagógico

Organizar o plano de trabalho pedagógico para 
que as atividades educacionais a serem 
desenvolvidas de forma presencial sejam 
realizadas preferencialmente em locais arejados 
e de forma a que se evitem espaços pequenos.

Organizar o plano pedagógico para que as 
atividades que demandem interação física 
ocorram sem o contato entre os alunos e 
preferencialmente sem compartilhamento de 
materiais.



Protocolo 
Pedagógico Reorganizar o Calendário Escolar de forma a 

garantir o cumprimento das horas de trabalho 
legalmente previstas, através de aulas em 
contra turnos e/ou sábados, quando 
necessário.

Promover avaliações e posterior planejamento 
de aulas de reforço escolar, para retomada de 
conteúdos que porventura não tenham sido 
completamente assimilados ao longo do 
período de atividades domiciliares.



Protocolo 
Pedagógico

Promover o acolhimento dos alunos, 
buscando formas de escuta e orientação.



Rotina dos 
Alunos



Acessos:

Acesso, tanto pela manhã como à tarde, pela porta da biblioteca, à Rua 
Floriano Peixoto, no CEAP e pela 20 de setembro no CEAPzinho, para:

Aferição da temperatura com a utilização de termômetro infravermelho, sem 
contato com o aluno/colaborador;
• Aluno ou colaborador que apresentar, nesta aferição, temperatura elevada, será 

encaminhado à Capela (CEAP) ou à sala de atendimento (CEAPzinho), para aferição com 
outro termômetro, e, confirmada a alteração de temperatura (37,8oC ou mais), serão 
dados os encaminhamentos previstos no Protocolo de Saúde.

Antissepsia da sola do calçado mediante a colocação de ambos os pés sobre 
os tapetes contendo hipoclorito de sódio;

Lavagem e higienização das mãos prioritariamente com água e sabonete 
líquido, ou, com a utilização de álcool gel 70%;

Deslocamento imediato para a sala de aula, evitando aglomerações no pátio.



Acessos:

Não será permitido o acesso de acompanhantes. Somente 
alunos/colaboradores poderão ingressar no CEAP;

Nos horários de entrada de alunos NÃO SERÁ PERMITIDO O ACESSO DE 
FAMILIARES. (Exceto na Educação Infantil, para crianças de 2 e 3 anos).



Recreio & Alimentação

O tempo de recreio poderá ser diminuído a fim de organizar um 
escalonamento;

Os alunos deverão dar preferência ao lanche trazido de casa;

A aquisição de lanche na cantina não será liberada em um primeiro 
momento, e, posteriormente, quando possível, se dará somente por 
encomenda prévia e a organização para retirada do mesmo deverá 
obedecer à marcação de distanciamento.



Atividades Extras

Somente retornarão atividades individuais ou em duplas, se for possível 
a manutenção do distanciamento. 

Atividades esportivas, teatro e conjunto instrumental continuam 
suspensos.



Saídas

Manhã:
Ensino Médio: deslocamento das salas pelo corredor de acesso 

ao auditório, descendo pela escada localizada na lateral da sala 
de professores, utilizando a saída da Rua José Bonifácio, ao 
lado do Laboratório de Informática;

Ensino Fundamental: 7º, 8º e 9º - Saída escalonada (controlada 
pelos professores) pela escada principal, e saída imediata pela 
porta principal.

Professores e colaboradores: observar a saída menos 
movimentada.



Saídas

Tarde:
1º ano (17h45min) e 3º ano (17h50min) do Ensino Fundamental: descendo pela escada 

localizada na lateral da sala de professores, utilizando a saída da Rua José Bonifácio, ao 
lado do Laboratório de Informática;

4º ano (18h): saída pela porta da Rua José Bonifácio;

2º ano (17h50min) do Ensino Fundamental: Saída pela escada principal e deslocamento 
para a porta da biblioteca;

5º e 6º ano Ensino Fundamental: Saída escalonada (controlada pelos professores) pela 
escada principal, e saída imediata pela porta principal.

Ensino Médio (16h): Saída escalonada (controlada pelos professores) pela escada 
principal, e saída imediata pela porta principal.

Professores e colaboradores: observar a saída menos movimentada.



Rotina de 
Limpeza e 

Higienização



Manhã

Antes da abertura para os alunos:

Abertura de portas e janelas de todas as salas;

Verificação dos tapetes para antissepsia na entrada dos alunos;

Verificação/reabastecimento dos recipientes com álcool gel 
70%.



Manhã

Após o início das aulas:

Limpeza do corredor de entrada e do lavatório, com imediata 
pulverização com solução de hipoclorito de sódio;

Pulverização com Solução de hipoclorito de sódio a 0,1% nas 
salas com ocupação exclusivamente à tarde;

Limpeza dos corredores, corrimãos, trincos;

Rotina de limpeza de manutenção de sanitários.



Manhã

Após o recreio:

Limpeza dos sanitários e bebedouros, com imediata 
pulverização de solução de hipoclorito de sódio;

Limpeza do pátio.



Manhã

Após o final da aula:

Limpeza das salas de aula, com imediata pulverização com 
solução de hipoclorito de sódio;

Verificar e garantir a abertura de janelas em todas as salas;

Verificação dos recipientes/tapetes para antissepsia na entrada 
dos alunos para o turno da tarde;

Verificação dos sanitários. 



Tarde

Após o início das aulas:

Limpeza do corredor de entrada e do lavatório, com imediata 
pulverização com solução de hipoclorito de sódio;

Pulverização com Solução de hipoclorito de sódio nas salas 
com ocupação exclusivamente pela manhã;

Limpeza dos corredores, corrimãos, trincos;

Rotina de limpeza de manutenção de sanitários.



Tarde

Após o recreio:

Limpeza dos sanitários e bebedouros, com imediata 
pulverização de solução de hipoclorito de sódio;

Limpeza do pátio.



Tarde

Após o final da aula:

Limpeza das salas de aula, com imediata pulverização com 
solução de hipoclorito de sódio;

Limpeza dos corredores e acessos, com imediata pulverização 
com solução de hipoclorito de sódio;

Verificação dos sanitários. 



Rotina de 
Professores e 

Colaboradores



Ao acessar a escola

Aferir a temperatura com a utilização de termômetro 
infravermelho;

Fazer a antissepsia da sola do calçado mediante a colocação de 
ambos os pés sobre os tapetes/recipientes contendo hipoclorito 
de sódio;

Lavar e higienizar as mãos prioritariamente com água e sabonete 
líquido, ou, com a utilização de álcool gel 70%.



Permanentemente

Utilizar as máscaras de pano (ou, excepcionalmente descartáveis);

Utilizar, quando do contato com público externo, protetor facial, 
mantendo-o higienizado;

Manter, em seu local de trabalho, higienizador para antissepsia de 
bancadas, balcões, teclados de computadores e/ou outros 
equipamentos, mouses.



Permanentemente

Auxiliar na orientação para a manutenção do distanciamento 
regulamentar;

Auxiliar na orientação das entradas e saídas dos alunos.



Diversos



No trajeto casa/escola/casa

Se utilizar transporte coletivo, evite sentar muito próximo a outras 
pessoas;

Utilizar máscara;

Ter álcool gel 70% para higienização das mãos;

Evitar tocar em bancos, corrimãos, etc., mais do que o estritamente 
necessário.



Permanentemente

Estar atento aos sinais: em caso de sintomas gripais, coriza, febre 
acima de 37,8oC, procurar atendimento médico e permanecer em 
casa;

Manter as distâncias regulamentares;

Evitar saudações como abraços, beijos e apertos de mão;

Ter sempre a sua garrafa com água para beber. Não compartilhe 
copos, garrafas ou talheres.



Permanentemente

Lavar sempre as mãos com água e sabonete. Dar atenção ao 
procedimento correto de limpeza, lavando entre os dedos, as costas 
das mãos e a ponta dos dedos;

Higienizar com álcool gel sempre que não puder lavar as mãos 
adequadamente;

Limpar seu celular com álcool e uma toalha descartável, várias vezes 
ao dia.



Permanentemente

Usar lenços descartáveis, colocando-os no lixo após o uso e 
higienizando as mãos imediatamente;

Caso for espirrar ou tossir, uso o cotovelo para se proteger e proteger 
aos outros;

Ter máscaras para trocar a cada 3 horas, colocando a máscara 
utilizada no lixo adequado, caso descartável, ou em um saco plástico, 
para levar para casa para ser lavada.



Permanentemente

Conferir diariamente o material necessário às aulas, para evitar 
solicitar material emprestado;

Não compartilhar materiais de uso pessoal: maquiagem, pentes, 
escovas de cabelo;

Alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, 1º e 2º ano, 
devem trazer um par de sapatos para uso exclusivo dentro da sala de 
aula. O sapato será higienizado diariamente com solução de 
hipoclorito de sódio a 0,1%.



Permanentemente

Ao transitar pela escola, usar sempre o lado direito do corredor.  
Seguir as setas!


