
Com este documento, apresentamos Protocolos de Segurança a se¬rem adotados 
pelo Instituto Educacional Santa Rita de Cássia, para garantir atitudes se¬guras na 
rotina presencial da comunidade educativa. 
O objetivo geral é minimizar as chances de transmissão, por meio de medidas que 
podem ser intensificadas ou relaxadas progressivamen¬te, conforme a evolução da 
pandemia e da situação do sistema de saúde. 
As orientações destacadas aqui ajudarão a elucidar e envolver a co¬munidade esco-
lar: alunos, professores, funcionários, pais, responsá¬veis e prestadores de serviço, 
com informações claras de prevenção, detecção precoce e controle da COVID-19. 
Disponibilizamos um canal específico para atendermos as dúvidas ou sugestões 
quanto aos Protocolos de Segurança: 
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SOBRE O CORONAVÍRUS
O que é?

Grande família dos vírus que causam infecções respiratórias, usual¬mente um res-
friado comum, brando e de curta duração. Entretanto, alguns coronavírus podem 
causar doenças mais graves, como no surto de SARS-CoV em 2002, na China, o 
surto de MERS-CoV em 2012, no Oriente Médio, e o atual SARS-CoV-2 que causa a 
COVID-19.

Como é transmitido?

A transmissão ocorre através de contato próximo com pessoas infec¬tadas ou com 
superfícies contaminadas. 

Recomendações Gerais

• Lavar regularmente as mãos com água e sabão ou usar álcool 70% (em gel, 
espuma ou spray);
• Evitar aglomerações e ambientes fechados;
• Usar máscara limpa e seca sempre que precisar sair de casa. Des¬cartar no lixo ou 
lavar adequadamente a máscara usada, caso seja de tecido;
• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garra-
fas. 

CUIDADOS FRENTE AOS SINTOMAS

Caso o(a) aluno(a) ou familiar apresentarem algum sintoma de CO¬VID-19, o(a) 
aluno(a) não poderá frequentar as aulas presenciais, sen¬do necessário comunicar 
ao Colégio.

Procurar atendimento médico diante dos sinais:
1 - febre e tosse seca;
2 - dificuldade em respirar;
3- dor ou pressão persistente no peito; 
4 - confusão mental; 
5 - incapacidade de acordar ou de manter-se acordado;
6 - anosmia (disfunção olfativa);
7 - ageusia (disfunção gustatória);
8 – lábios ou rosto azulados.
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DIAGNÓSTICO COVID-19

O padrão-ouro é o teste RT-PCR (reverse-transcriptase polymerase chain reaction). 
O RT-PCR em tempo real, que detecta o RNA do vírus SARS-CoV-2, tem o melhor 
momento para coleta entre o 3º e 7º dia a partir do início dos sintomas, por meio de 
um swab de naso ou orofa¬ringe (ANVISA, 2020c).

Testes sorológicos para detecção de resposta imunológica (IgG, IgM) e outros testes 
rápidos têm utilidade limitada. Entretanto, esses tes¬tes, cujo melhor momento para 

coleta é a partir de 10 a 15 dias do início dos sintomas, podem ser usados como 
exame complementar para diagnóstico de infecção prévia ou recente por COVID-19, 

princi¬palmente quando o RT-PCR for negativo (ANVISA, 2020c).

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO COLÉGIO
QUE ANTECEDEM O RETORNO ÀS ATIVIDADES 

ESCOLARES PRESENCIAIS

1 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) neces¬sários ao acom-
panhamento da rotina escolar, para funcionários e professores.

2 -  O tipo de EPI necessário con¬forme as atividades de cada colaborador, assim 
como a rotina.

3 - Adequação dos espaços físicos para receber os alunos de forma escalonada e 
conforme organização definida pela Secretaria Esta¬dual de Saúde (SES) e capaci-
dade de cada sala de aula.

4 - O Colégio providenciará a limpeza e desinfecção do espaço esco¬lar pelo menos 
72 HORAS antes do início das atividades, prepa¬rando os ambientes para o retorno 
às aulas presenciais.
 
5 - Treinamento e atualização/reciclagem de professores e funcioná¬rios para a 
utilização dos Protocolos de Segurança. 

6 - Organização da entrada e da saída da Escola para evitar aglome¬rações, assim 
como da escala dos horários de troca de aula.ue utilizarão no dia. Livros e cadernos 
não permanece¬rão no Colégio.
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OBJETIVOS DOS PROTOCOLOS

1 - Apresentar os procedimentos básicos de Segurança que serão adotados ao 
retornarmos presencialmente.
2 - Informar a comunidade escolar sobre a importância de seguirmos, criteriosa-
mente, todos os protocolos para minimizar os riscos de contágio da COVID-19.
3 - Conscientizar a todos sobre atitudes e comportamentos que de¬verão ser cum-
pridos por aqueles que optarem pelo retorno às au¬las presenciais.

FASES DA EFETIVAÇÃO DOS PROTOCOLOS

1ª Fase
• Preparação dos espaços físicos para o acolhimento dos alunos.
• Adequação dos espaços da sala de aula com instalações de mul¬timídias que 
favorecerão o ensino híbrido.
• Treinamento especial com a equipe do setor de limpeza e manu¬tenção, que estará 
qualificada para realizar a limpeza e desinfec¬ção do espaço, e para a utilização de 
equipamentos de proteção individual (EPIs) sempre que indicada (ANVISA, 2010). 
• A limpeza da Escola será intensificada, com produtos devida¬mente homologados 
pelos órgãos competentes. Os espaços serão constantemente higienizados (móveis, 
portas, janelas, corrimãos, banheiros, filtros de água, entre outros).
• Todos os móveis não essenciais, inclusive as carteiras não utiliza¬das, serão reti-
rados das salas de aula. 
• Instalação de pontos para higienização com álcool gel 70% e lava¬tórios com água 
e sabonete em todo espaço escolar.

2ª Fase
• Capacitação e treinamento de professores e funcionários para acolhimento, intera-
ções, espaços de escuta, orientações, apre¬sentação dos Protocolos de Segurança e 
orientações específicas sobre a dinâmica de acolhimento, cuidados com os estu-
dantes e utilização de EPIs.
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3ª Fase 
• Apresentação dos Protocolos às famílias e enquetes para a de¬finição dos alunos 
que retornarão às aulas presenciais e os que permanecerão assistindo às aulas 
remotas.

4ª Fase 
• Acolhimento aos alunos, oportunizando espaços de escuta e de interação e ativi-
dades recreativas.
• Apresentação dos Protocolos de Segurança. 
• Início do processo diagnóstico para continuidade do planejamen¬to pedagógico de 
cada série.

INFORMAÇÕES GERAIS
• Será obrigatório o uso correto de máscara descartável ou de te¬cido/lavá-
vel, de acordo com as recomendações da OMS. 
• As mãos deverão ser frequentemente higienizadas com álcool gel 70% ou 
água e sabonete, na presença de sujidade.
• Os funcionários terceirizados deverão seguir as normas de segu¬rança 
contra a COVID-19 estabelecidas pela escola. 
• Toda pessoa, ao entrar na Escola, terá sua temperatura aferida e fará a 
higienização das mãos com álcool gel 70%. 
• Não realizaremos eventos que provoquem aglomeração de pessoas. 
• Na primeira fase do retorno, a cantina  permanecerá fechada. 
• As portas e janelas das salas de aula ficarão abertas diariamente. 
• A capacidade de cada sala de aula será calculada de tal forma a reservar, 
para o professor, uma área com distância de 2,0 m a partir do quadro. Para 
os estudantes, a primeira linha de carteiras estará a 1,5 m de distância após 
a área do professor e as demais carteiras terão 1,5 m de distância entre elas.
• Atividades Extras (Treinamentos Esportivos) não entram na primeira etapa 
do retorno presencial.
• Os estudantes deverão trazer para as aulas somente os materiais escolares 
que utilizarão no dia. Livros e cadernos não permanece¬rão no Colégio.
• Recomendamos o uso de mochilas nas costas para evitar o contato com o 
chão.
• Os adornos, tais como colares, relógios, pulseiras, anéis deverão ser evita-
dos na frequência às aulas.
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PROTOCOLOS 

Para Funcionários e Professores
 
• Será obrigatório o uso de máscara descartável ou de tecido/lavável com troca 
periódica, de acordo com as recomendações da OMS em todo o período de trabalho. 

• Deverá ser respeitado o distanciamento na cantina e sala de professores, de uma 
pessoa a outra a cada 1,5 m, e que não estejam sentadas umas em frente às outras. 

• Realização de checklist diário de saúde: antes de sair de casa, profes¬sores e fun-
cionários deverão fazer a medição de temperatura e ava¬liação de sinais e sintomas 
de COVID-19 conforme os critérios clínicos. 
Para Estudantes

• Separar os estudantes em grupos por faixa etária, impedindo con¬tato entre os 
grupos (UK GOV, 2020): grupos consistentes reduzem o risco de transmissão, limi-
tando o número de alunos e funcioná¬rios em contato entre si. 

• O(A) aluno(a) deverá levar para o Colégio, para uso pessoal: 

• Frasco individual de álcool gel 70% para uso constante em sala de aula dos estu-
dantes a partir do 4º ano/EF. 

• Garrafa de água. Os bebedouros coletivos somente serão utili¬zados para o rea-
bastecimento das garrafas de água. 

• Máscaras devidamente higienizadas e acondicionadas em saco ou envelope de 
papel, um para máscara limpa e outro para as usadas (2 a 3 máscaras por aluno 
para cada período de aula). As máscaras devem ser trocadas nos intervalos/recreio 
(manhã e tarde) mantendo, no máximo, 3 horas de uso ou caso haja sujidade apa-
rente. 

• Recomendamos que as crianças da Educação Infantil, que não conseguirem usar 
adequadamente a máscara, utilizem o face shield (protetor facial)

• O(A) estudante deverá levar para o Colégio apenas os objetos pes¬soais e escola-
res essenciais, pois não poderá emprestá-los e nem os pedir emprestado aos cole-
gas.
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Para as Famílias

• Ficarem atentas a todos os protocolos para contribuir com a manu¬tenção e utili-
zação deles.

• A família deverá acompanhar o histórico de saúde de seu/sua filho(a), antes de 
trazê-lo(a) para a Escola. Será necessário um compromisso diário de todos para 
evitarmos contaminações.

• Durante o retorno presencial às aulas, serão emitidas para as famí¬lias informa-
ções de como mantemos os protocolos, visando apri¬moramento constante. 

• Os pais ou responsáveis não deverão levar para o Colégio o(a) filho(a) caso ele(a), 
ou alguém com quem convivam no ambiente domiciliar, apresentem suspeita ou 
diagnóstico confirmado de COVID-19. Os seguintes sintomas devem ser rigorosa-
mente observados: coriza (nariz escorrendo), febre, tosse seca, cansaço, diarreia, 
conjuntivi¬te, dor de cabeça, perda de paladar, perda de olfato, inflamação de gar-
ganta, dor no peito ou falta de ar nas últimas 24h. Se a pessoa apresentar qualquer 
um desses sintomas no sábado ou no domin¬go, não poderá frequentar o Colégio na 
segunda-feira. 

• Inicialmente, os horários de entrada e saída serão estendidos para diminuir o fluxo 
de pessoas no Colégio. Em breve divulgaremos os grupos e horários definidos. Para 
tanto, haverá um profissional devi¬damente orientado para fazer o controle de fluxo 
nos pontos críticos de aglomeração: portarias de acesso, corredores e outros.

• Os pais ou responsáveis não poderão permanecer no espaço da Escola após o 
início e término das aulas.

• Não teremos os plantões extras.

• Não será permitida a entrada de pessoas sem máscaras, exceto crianças menores 
de 3 anos. 

• Na primeira etapa do retorno presencial à Escola, não faremos atendimentos pre-
senciais às famílias. Continuaremos os atendi¬mentos por telefone ou reuniões 
online, visando evitar o trânsito de maior número de pessoas.

• Será permitido apenas um acompanhante para levar ou buscar a criança na Escola. 
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Durante a Entrada

• A entrada dos alunos será de forma escalonada. Oportunamente, encaminha-
remos os horários.

• Para evitarmos aglomeração na entrada e considerando que os pais devem 
aferir a temperatura dos alunos em casa, a aferição de temperatura dos estu-
dantes no Colégio ocorrerá em sala de aula, no 1º horário. Caso haja alguma 
pessoa com temperatura elevada (maior do que 37.8°C), não será permitida a 
sua permanência na Escola. Se a temperatura se elevar durante o turno de aula, 
o(a) estudante será encaminhado(a) para um ambiente separado nas depen-
dências da Escola, e a sua família e/ou responsável será comunicada(o) para 
buscá-lo(a) imediatamente. O(A) estudante somente poderá retornar às aulas 
presenciais mediante atestado médico.
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monitoramento desses espaços, para que todos sigam os Protocolos de Segu-
rança. 

• Os alunos não poderão compartilhar lanches, copos, vasilhas, ta¬lheres e 
demais utensílios de uso pessoal. 

• Recomenda-se que os estudantes tragam os lanches (merenda es¬colar) de 
seus domicílios, devidamente armazenados, previamente higienizados. 
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Durante a Saída

• Nos horários de saída, os pais dos alunos do Maternal, 1º e 2º Períodos, 1º e 2º 
anos/EF entrarão gradativamente no portão da Escola. 

• Para os alunos do Maternal, 1º e 2º períodos, 1º e 2º ano/EF, as Professoras 
terão um ponto de encontro especí�co, mantendo o distanciamento social. 
Informaremos o local de cada série.

• Os pais dos alunos do 3º ao 5º ano/EF deverão combinar o ponto de encontro 
e sair rapidamente do Colégio. 

• Não será permitida a permanência dos alunos no pátio e parques nos horários 
extras pós-turno. O Colégio não oferecerá o plantão extraturno. 

• Os alunos do Segmento 2 continuarão saindo do Colégio sozinhos e deverão 
combinar com a família onde poderão se encontrar. 

• Oportunamente serão encaminhados os horários intercalados de saída.
Para os Casos Suspeitos de COVID-19

• Se for estudante, será encaminhado(a) de forma discreta para a Sala de Cuida-
dos Especiais. Os pais e/ou responsáveis serão co¬municados imediatamente 
para buscá-lo(a).

• Se professor(a) ou funcionário(a), será encaminhado(a) ao posto médico ou 
hospital.

Para Diagnóstico Confirmado

• As famílias da turma serão comunicadas para que os �lhos �quem em obser-
vação. Todos que tiveram contato com a pessoa diagnos¬ticada serão comuni-
cados para que entrem em observação. 



Condutas em caso suspeito
ou confirmado de COVID-19

• Se o início dos sintomas ocorrer durante a permanência da pessoa no Colégio 
e envolver um(a) estudante, os pais/responsáveis se¬rão acionados. Ou seja, 
comunicaremos imediatamente à família para buscar o(a) aluno(a).

• A sala, após o uso, será higienizada de forma terminal.

• Caso um familiar do mesmo domicílio apresente algum sinal/sin¬toma de 
COVID-19, o(a) colaborador(a) ou estudante não poderá comparecer às aulas 
presenciais, sendo obrigatório comunicar à direção da Escola. O serviço de 
saúde irá de�nir a necessidade de quarentena desse(a) colaborador(a) ou estu-
dante.

• Os pais serão orientados a não levarem seus �lhos à Escola diante do menor 
indício de quadro infeccioso, seja febre, mani¬festações respiratórias, diarreia, 
entre outras. Deverão mantê-los afastados, enquanto aguardam a conclusão do 
diagnóstico, com o cuidado de não estigmatizar o(a) �lho(a), evitando-se, pos-
te¬riormente, consequências negativas. O retorno do(a) estudante ocorrerá 
com apresentação de atestado médico.

• Importante observar que as orientações descritas neste documen¬to preci-
sam de total alinhamento com os Protocolos O�ciais do Estado de Minas Gerais, 
assim como dos Municípios e da ANVISA. Se necessário, serão feitas alterações 
assim que novas informa¬ções sobre o retorno às aulas presenciais sejam publi-
cadas pelos órgãos o�ciais de Saúde e de Educação. E sempre que houver al¬-
terações, o IESRC se compromete em comunicar às famílias.

PLANO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO

A retomada das aulas presenciais deve ser gradual e intercalada com as ativida-
des remotas, num sistema de ensino híbrido. 
Serão elaboradas Avaliações Diagnósticas para identi�car os dife¬rentes níveis 
de aprendizagem dos estudantes. Após a veri�cação, haverá a implementação 
dos programas de atividades recursivas, com foco em capacidades, habilidades 
e competências, para que se garanta a recuperação das aprendizagens e o mo-
nitoramento do processo pedagógico. 



As aulas serão transmitidas simultaneamente (a partir do 1º ano do Ensino Fun-
damental), por meio de tecnologia digital, sempre que possível, para os alunos 
que não estiverem presencialmente. Quando não for possível, disponibilizare-
mos a videoaula e as atividades no Google Classroom. Serão realizadas, sempre 
que possível, atividades em espaços abertos.

A equipe pedagógica e os professores acompanharão os estudantes durante o 
processo de ensino e aprendizagem, monitorando a rea¬lização das ações para 
evitar defasagens de conteúdo, di�culdades cognitivas nas atividades presen-
ciais e não presenciais. Cada situação será analisada em sua particularidade. A 
equipe educacional estará disponível para o apoio socioemocional, assim como 
a acolhida fra¬terna e solidária a cada um que necessitar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração deste documento está alicerçada em protocolos de ór¬gãos com-
petentes tais como: ANEC, UNESCO, Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
várias bibliogra�as destacadas.
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