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APRESENTAÇÃO
Há alguns meses, o mundo está enfrentando uma situação excepcional, ainda não vivida
na história recente, de dúvidas e grandes incertezas. Literalmente, paramos ou fomos parados pela COVID-19 - dos grande centros comerciais aos pequenos comerciantes de nossos
bairros - sem exceção, todos fomos parados por esse microrganismo. O fato é que este cenário tem exigido de nós muita atenção, cuidado e uma consciência solidária que diz: “só iremos superar tudo isso, na medida em que nos reconhecermos como uma só família chamada
Humanidade”.
Na educação, por suposto, fomos afetados de igual modo. Desde março deste ano, com a
suspensão das aulas devido à necessidade de isolamento social para o combate ao novo coronavírus, a rotina de quase 1,6 bilhão de crianças e adolescentes foi afetada e, consequentemente, a de suas famílias também.
Ao mesmo tempo, em poucos dias, assistimos a um movimento de reinvenção na Educação: professores, alunos e famílias uniram-se para uma nova empreitada - manter vivo o conhecimento, provando que o ato de Educar transcende a estrutura física da instituição - educar é importar-se, neste caso, im-portar é trazer para dentro, assumindo a responsabilidade
de cuidar.
Dessa forma, enquanto Rede de Educação Vicentina, herdeira do Carisma de São Vicente
de Paulo e Santa Luísa de Marillac, nossa prática pedagógica não pode refletir outra coisa a
não ser o cuidado, em todas as suas dimensões. Falar de cuidado hoje é, acima de tudo, lutar
pela defesa da vida. E, neste caso, a luta contra a disseminação do vírus é tarefa essencial
para a preservação de vidas e, por isso, a quarentena se fez tão importante!
Os mesmos sentimentos de Fé e Esperança que nos trouxeram até aqui reacendem em
nós centelhas de força e de coragem: sim, está chegando a hora de retornar, na certeza de
que a vida continua seu curso. Em tempo, aproveitamos o ensejo e compartilhamos a nossa
solidariedade, enquanto Rede de Educação Vicentina, a todas as famílias que perderam um
ente querido, vítima dessa pandemia.
Por isso, amparados pela OMS e fundamentados nas orientações dos órgãos oficiais do
governo, apresentamos a vocês um manual de protocolo de retorno às aulas em formato presencial. Estamos certos de que, para um efetivo e seguro retorno presencial, precisaremos,
mais uma vez, contar com a parceria das famílias.
Convidamos você, Família Vicentina, para continuar este caminho conosco. Vamos juntos
e juntas dizer, por meio da Educação, o quanto a vida vale a pena!
Bem-vindos e bem-vindas de volta!
*ESTE MANUAL SERÁ ATUALIZADO SEMPRE QUE HOUVER NOVAS DIRETRIZES SOBRE AS AULAS PRESENCIAIS E REMOTAS.

PROTOCOLO DE RETOMADA DAS AULAS REDE DE EDUCAÇÃO VICENTINA PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO

3

2

PROCEDIMENTO DE
RETOMADA
O retorno das atividades presenciais deve acontecer de forma gradativa seguindo as orientações do Protocolo de Retomada às aulas da Rede Vicentina de
Educação da Província do Rio de Janeiro e do Plano de retomada da Secretaria Estadual de Educação do seu Estado. Mediante essas orientações, cada instituição elaborará o cronograma da sua retomada.

MUITO BOM TER
VOCÊ DE VOLTA!
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ORIENTAÇÕES GERAIS
3.1 ACESSO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Realizar diariamente a triagem de entrada na instituição seguindo os passos abaixo:
Todos os estudantes/colaboradores/responsáveis passarão pelo aferimento de temperatura na chegada à instituição, com o termômetro infravermelho sem contato físico. Caso
haja algum estudante com temperatura elevada, deverá ser encaminhado para um ambiente
reservado, nas dependências do colégio, e o seu responsável será imediatamente comunicado. Os pais, responsáveis, alunos e colaboradores deverão ser orientados a aferir a temperatura corporal antes da ida para a
instituição de ensino. Caso a temperatura esteja acima de 37,5°C, a recomendação será procurar o serviço de saúde e não comparecer ao colégio.
Na entrada da instituição, todos passarão por tapete sanitizante
de descontaminação.

Os alunos e educadores
deverão lavar as mãos com
água e sabão.

Os alunos deverão lavar as mãos com água e sabão. Caso esses
recursos não estejam disponíveis próximos à entrada da instituição, o uso
do álcool em gel 70% torna-se obrigatório. Recomenda-se que cada pessoa tenha o seu álcool em gel para uso pessoal.
Após a triagem na entrada, o estudante deverá ir direto para a sua
sala de aula.
A entrada de pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora
deverá ser evitada.
É obrigatório o uso de máscara dentro da instituição de ensino,
no transporte urbano e escolar e em todo o percurso de casa até
a instituição. Para alunos com idade inferior a 2 anos, o uso de
máscara não é recomendado, de acordo com a Nota de Alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria, em 29/05/2020,
pois há risco de sufocamento.

3.2 HIGIENIZAÇÃO PESSOAL
Os alunos e educadores deverão lavar as mãos
com água e sabão. Caso não estejam disponíveis, o uso
do álcool em gel 70% torna-se obrigatório. Recomenda-se que cada pessoa tenha o seu álcool em gel de uso
pessoal.
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Após o contato com cada criança, especialmente antes e depois da troca de fraldas, preparar e servir
alimentos, alimentar crianças e ajudá-las ao uso do banheiro, o profissional de educação deverá higienizar as
mãos.
Cada pessoa deverá ter seu próprio copo ou
garrafa para consumo de água.
Não utilizar objetos compartilhados que não
sejam higienizados antes do uso.

Evitar tocar olhos, nariz e
boca.

Mamadeiras, bicos, chupetas e copos devem
ser higienizados seguindo procedimentos apropriados, com uso de escova, após fervura e solução de hipoclorito de sódio.
Evitar tocar olhos, nariz e boca.
É de responsabilidade da família e/ou responsável a higienização do material escolar de uso diário
do aluno.
Recomendamos o uso de jaleco descartável
para o contato com crianças de colo.
Crianças não devem levar brinquedos de casa
para a instituição nem manipular alimentos em atividades pedagógicas.

O uso de máscara é
obrigatório e ela deve ser
trocada de 2h em 2h.

O uso de máscara é obrigatório e ela deve ser
trocada de 2h em 2h.

3.3 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES
Higienizar os prédios, as salas de aula e, particularmente, as superfícies que são tocadas por muitas pessoas (grades, balcões, catracas, mesas de refeitórios, carteiras, puxadores,
portas e corrimãos), antes do início das aulas em cada turno e sempre que necessário, de
acordo com as indicações da Nota Técnica 22/2020 da ANVISA.
Professores e colaboradores (em especial da área de manutenção e limpeza) passarão
por treinamentos que visam à orientação dos alunos e higienização constante da instituição,
uma semana antes do início das aulas.
Higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários, antes da abertura, após o fechamento
e, no mínimo, a cada 3 horas.
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A higienização das salas de aula ocorrerá a cada
troca de turno e sempre que necessário, com produtos
à base de cloro e álcool.
As janelas e os basculantes das salas de aula e
áreas comuns ficarão abertos para a circulação do ar e
higiene do espaço, devendo-se evitar o toque nas maçanetas e fechaduras.
Evitar o uso de ventilador e ar-condicionado.
Caso o ar-condicionado seja a única opção de ventilação, instalar e manter filtros e dutos limpos, além de
realizar a manutenção e limpeza do ar-condicionado
por meio do PMOC (Plano de Manutenção, Operação
e Controle).

As janelas e os basculantes
das salas de aula e áreas
comuns ﬁcarão abertos para a
circulação do ar.

Os bebedouros que não garantam a segurança e
a higiene dos estudantes deverão ser substituídos por
galões de água potável ou purificadores de água, facilitando o uso de garrafas e copos individuais.
O lixo deverá ser removido no mínimo três vezes ao dia e descartado com segurança.
Promover atividades educativas sobre higiene
das mãos e etiqueta respiratória (conjunto de medidas
comportamentais que devem ser tomadas ao tossir ou
espirrar).
Recomendar aos alunos e colaboradores para
que, na medida do possível, tenham um calçado adicional limpo para utilização exclusiva dentro de sala de
aula.

Nunca cubra a boca e o nariz
ao espirrar com as mãos.

Higienizar brinquedos, colchões, tapetes, trocador (após a cada troca de fralda) e todos os objetos
de uso comum antes do início das aulas de cada turno
e sempre que possível, de acordo com a Nota Técnica número 22/2020 da ANVISA. Brinquedos que não
permitam a higienização constante não devem ser utilizados.
Nas trocas de fraldas, observar a adequada higienização da superfície dos trocadores, realizando a
limpeza concorrente com álcool 70% após cada utilização, bem como providenciar o descarte correto das
fraldas e outros materiais usados.

Cubra a boca ou o nariz com o
braço dobrado usando o
antebraço.

Fazer a limpeza concorrente dos colchonetes e
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demais itens após cada utilização, nos períodos de descanso das crianças.
Orientar que em todos os corredores, pátios, quadras e portas de acesso aos ambientes, sejam disponibilizados dispenser para álcool gel 70%.

3.3.1 CANTINA
Recomenda-se que os estudantes tragam os lanches de casa. Caso o lanche seja adquirido
no colégio, deverá ser seguido o padrão delivery, evitando o uso do espaço da cantina. Caso o
uso da cantina seja necessário, esta deverá seguir as seguintes orientações:
Reforçar as medidas de higiene e limpeza na área de produção e manuseio dos alimentos.
Disponibilizar álcool em gel na área de atendimento.
Fazer a marcação de no mínimo 1,5 metro de espaçamento nas filas.
Fazer barreira de acrílico no caixa e balcão de atendimento.
Todos os funcionários farão uso do uniforme somente no local de trabalho.
Usar máscara durante todo o período de atendimento.

Dicas para o uso
correto da máscara
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As mãos devem ser higienizadas com água e sabão e o uso do álcool em gel deverá ser constante.
Profissionais que preparam e servem alimentos devem utilizar EPIs e seguir protocolos de higiene
de manipulação de alimentos.
Seguir as demais recomendações solicitadas
pela instituição.

3.3.2 REFEITÓRIO
Ampliar o período de funcionamento e distribuir os usuários em horários de refeição distintos para
evitar aglomerações.
O distanciamento mínimo também deve ser
respeitado durante as refeições, quando estiverem
acomodados nas mesas.
Manter o distanciamento mínimo de 1,5 metro
nas filas, caso o serviço seja buffet.
A higienização de mesas, cadeiras e pontos de
higienização dos usuários acontecerá a cada troca de
grupos.
Os lavatórios para higienização das mãos serão
dotados de sabão líquido, papel toalha e coletor de resíduos com tampa de acionamento não manual.
Será disponibilizado dispensers com álcool gel
70% em locais estratégicos, com altura de 1,30 à 1,40
do chão, para uso dos alunos durante a permanência
na área de alimentação.
O serviços de buffet e o manuseio da refeição
será feito por um funcionário, utilizando os equipamentos proteção individual (EPI) necessários (gorro
ou touca e máscara). O sistema self service está PROIBIDO durante o período da pandemia.
Os talheres, pratos e copos serão higienizados
com água quente e detergente.
Será retirado todo material que pode ser compartilhado ou tocado por diferentes pessoas, como obPROTOCOLO DE RETOMADA DAS AULAS REDE DE EDUCAÇÃO VICENTINA PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO
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jetos de decoração, para não se tornarem fontes de contaminação e facilitar a higienização.

3.3.3 RECEPÇÃO DE ALIMENTOS
Lavagem e higienização das embalagens recebidas de acordo com suas características:
embalagens de não perecíveis (tetra pack, latas, garrafas, plásticos
rígidos): lavagem com sabão neutro ou água sanitária (1 parte de água
sanitária e 9 partes de água).
embalagens mais sensíveis (tetra pack ,arroz, feijão,
biscoitos): higienização com álcool 70%.
Intensificar a higienização de balanças, caixas vazadas ou monoblocos utilizados na recepção de alimentos.

3.3.4 PRÉ-PREPARO/PREPARO DOS
ALIMENTOS
Higienizar as superfícies adequadamente antes
do início do processo de trabalho.

1,5 m

Todos deverão manter o distanciamento de 1,5 metro entre as
pessoas, respeitando as marcações de distanciamento sinalizadas
no chão.

Antes de iniciar o pré-preparo e preparo dos alimentos, os
colaboradores devem sempre higienizar as mãos de modo correto e
frequente.
Higienizar frutas, verduras
e legumes utilizando hipoclorito – 1
colher de sopa para 1 litro de água
durante 20 minutos, ou produto
saneante aprovado respeitando as
recomendações do fabricante.

3.3.2 BIBLIOTECA
As bibliotecas podem ser abertas, desde que seja respeitados o distanciamento de 1,5
metro entre as pessoas e as seguintes regras:
Separar uma estante para recebimento de material devolvido;
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Receber o livro sempre com luvas;
Acomodar o material recebido na estante para este fim;
Não colocar no acervo nos próximos cinco dias, como também não o liberar para empréstimos;
Após o período de seis dias, usar EPI, higienizar com álcool 70% e papel toalha, descartando o papel toalha em seguida.

3.3.3 SALAS AMBIENTES E PARQUES
Inicialmente, não deverão ser usados por motivos de segurança e
pelo alto índice de contaminação.
Orienta-se que as aulas em laboratórios e salas especializadas sejam evitadas e/ou adequadas para simuladores,
com possibilidades de recursos tecnológicos ou que sejam
ressignificadas para evitar ambientes fechados.
Recomenda-se o uso de auditórios, quadras,
áreas abertas e espaços bem ventilados e espaçosos
para as aulas presenciais.

3.4 DISTANCIAMENTO SOCIAL
Todos deverão manter o distanciamento de 1,5
metro entre as pessoas, respeitando as marcações de distanciamento sinalizadas no chão.
Organizar a entrada e saída para evitar aglomerações, preferencialmente fora dos horários de pico do transporte público.
Instalar proteção de acrílico ou vidro nos departamentos de atendimento ao público.
Os intervalos (recreios) serão com tempo fracionados (menores e em maiores quantidades), em ambientes abertos e escalonados (por turma) para evitar aglomeração.
Caso tenha alguém na família com sintomas de COVID-19, comunicar imediatamente
à instituição.
As aulas de educação física poderão ser teóricas ou realizadas mediante distanciamento de 1,5 metro, preferencialmente ao ar livre e sem compartilhamento de objetos.
As pessoas que são parte do grupo de risco devem ficar em casa.
PROTOCOLO DE RETOMADA DAS AULAS REDE DE EDUCAÇÃO VICENTINA PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO
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Especial atenção deve-se dar aos estudantes de inclusão, pois aqueles que não tiverem condições para se adequar às normas de prevenção precisam ter acompanhamento
pedagógico por meio de atividades não presenciais e, em nenhuma hipótese, deve-lhes ser
atribuída falta e/ou admitidas perdas pedagógicas.
Atendimento administrativo ou pedagógico acontecerá por meio de agendamento
via telefone ou e-mail fornecido pela instituição. Evitar ao máximo o atendimento presencial.
Para evitar aglomerações, todos os eventos previstos em calendário escolar estão
suspensos.
Alunos e professores manterão o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as carteiras e mesa de professor.
Colocar os berços ou colchonetes onde as crianças dormem com distanciamento de
1,5 metro entre eles.
Orienta-se que abraços, beijos e outras formas de contato físico sejam evitados pelos
próximos 4 meses ou até novas orientações dos órgãos competentes.
O uso de salas de professores, de reuniões e de apoio deve ser limitado a grupos pequenos, respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas.
É recomendável que a mesma pessoa, exceto a de grupo de risco para a COVID-19,
leve e busque o aluno todos os dias.
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ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
Neste ano atípico de pandemia, o foco do ensino deve ser as aprendizagens essenciais
previstas na Base Nacional Comum Curricular. Portanto, deve haver flexibilização, adequação e adaptação dos Planos de Ensino e dos planejamentos, considerando a possibilidade do
ensino híbrido, ou seja, com atividades presenciais e a distância.
Na retomada às atividades presenciais, é fundamental a realização
de avaliações diagnósticas para identificar os níveis de aprendizagem dos estudantes. A partir desse levantamento de dados, é
necessário elaborar e implementar programas de atividades de revisão, com foco em habilidades e competências,
para que se garanta a recuperação das aprendizagens
e o monitoramento do processo pedagógico.
Para a Educação Infantil é fundamental identificar os níveis de aprendizagem da criança. A
partir desse levantamento de dados, elaborar e
implementar momentos que proporcionem vivências e experiências no intuito de preencherem as lacunas que surgiram no ensino remoto,
com foco nos campos de experiências e nos objetivos de aprendizagens, garantindo a recuperação dessas interações, tanto do aluno com o
grupo e com a professora, quanto do conteúdo.
Partindo desses pressupostos, o planejamento
anual será revisitado e readequado de acordo com
as orientações das autoridades competentes e da
equipe pedagógica da instituição.
Os processos avaliativos devem ser flexíveis, contínuos, processuais, formativos, recursivos, contemplando diversos instrumentos para que os estudantes tenham uma aprendizagem significativa, em consonância com a Proposta Pedagógica da
Instituição de Ensino.
Traçar estratégias de apoio às famílias, aos educadores e aos estudantes, levando em consideração os traumas que o isolamento social possa ter causado à comunidade educativa.
A instituição de ensino deverá elaborar um plano de trabalho remoto aos estudantes do
grupo de risco ou àqueles que não se sintam emocionalmente seguros para realizar as atividades presenciais.
A instituição de ensino deverá desenvolver junto ao colaborador do grupo de risco da CO-

PROTOCOLO DE RETOMADA DAS AULAS REDE DE EDUCAÇÃO VICENTINA PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO

13

4

VID-19, um plano de trabalho remoto para que possa desenvolver suas atividades.
Recomenda-se um olhar especial aos projetos pedagógicos (bilíngue, robótica, educação socioemocional e outros) no retorno das aulas presenciais.

4.1 CALENDÁRIO ESCOLAR
A instituição de ensino deverá rever o seu Calendário Escolar, garantindo as 800 horas previstas para o ano letivo de 2020, de acordo com as orientações dos órgãos competentes e divulgar à comunidade escolar, restabelecendo, de forma tranquila e colaborativa, a
normalidade na instituição.

4.2 COMUNICAÇÃO E PROTOCOLO DE CONVIVÊNCIA.
Orientar pais e/ou responsáveis sobre as regras de funcionamento da instituição na
retomada das aulas presenciais.
Cuidar da efetiva comunicação com as famílias para garantir o apoio pedagógico e
pastoral, assim como a acolhida fraterna e solidária a todos que necessitarem.
É necessário elaborar informativos, cartazes e/ou folders institucionais, direcionados
à comunidade educativa, garantindo o distanciamento social e o cuidado com a saúde.
É recomendável, sempre que possível, utilizar marcação no piso para sinalizar o distanciamento de 1,5 metro.
Promover a sensibilização dos estudantes, professores e colaboradores, envolvendo-os na elaboração de ações de comunicação ao combate à COVID-19.
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PROTOCOLO DO
DEPARTAMENTO PESSOAL
Afastar funcionários com sintomas de síndrome gripal (tosse, coriza, febre, falta de
ar) e orientá-los a permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias, além de procurar atendimento médico, conforme as orientações do Ministério da Saúde.
Remanejar gestantes, lactantes, idosos e portadores de doenças crônicas para funções em que tenham menor contato com outros funcionários e clientes.
Evitar o compartilhamento de objetos entre funcionários como calculadora,
computadores, bancadas, canetas, bloco de anotação, entre outros.
Não se recomenda o uso de luvas para atendimento ao público, deve-se realizar a higienização frequente das mãos com água e sabonete líquido
ou álcool 70%.
Organizar os horários de alimentação para os funcionários/
colaboradores, para evitar aglomeração.
Acompanhar e seguir as determinações dos decretos e portarias
estaduais e municipais para cada segmento.
Comunicar às autoridades sanitárias a ocorrência de suspeita de
caso de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Promover o afastamento de atividades presenciais, reorganizando-as em
alguma das modalidades remotas possíveis, de trabalhadores que se enquadrem
nos grupos de risco ao novo coronavírus (COVID-19), dentre eles: maiores de 60 anos,
gestantes, pessoas que apresentem sintomas relacionados à COVID-19, portadores de imunodeficiência de qualquer espécie, transplantados e cardiopatas e portadores de demais comorbidades associadas à COVID-19.
Desenvolver rotina de treinamento intenso e contínuo para 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.
Registros fotográficos que comprovem a adoção das medidas e comprovação dos
procedimentos adotados como prevenção ao COVID-19.
Relação dos trabalhadores que compõem o grupo de risco, indicando o fator de risco
(gestante, lactante, idade ou comorbidades de riscos), informando as medidas adotadas.
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Relação dos colaboradores que estão em home office, com informação de data de
início do afastamento.
Documento em que conste a relação nominal dos trabalhadores, em ordem alfabética, com a função descrita, para o recebimento de máscaras. Deverão ser informados o tipo
e a quantidade de máscaras fornecidas para cada colaborador e a comprovação do fornecimento de orientações aos colaboradores quanto a sua forma de uso, manipulação e armazenamento;
Comprovação de entrega de equipamentos de proteção e higiene para funcionários
da limpeza.
Relação dos colaboradores com acordos para suspensão de contratos de trabalho ou
redução de jornada/salários que tenham sido celebrados em função do estado de calamidade
pública.
Exigir o uso e/ou disponibilizar os EPIs necessários aos funcionários para cada tipo
atividade, principalmente para atividades de limpeza, retirada e troca de lixo, manuseio e
manipulação de alimentos ou livros e aferição de temperatura.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desenvolver rotina de treinamento intenso e contínuo para a comunidade educativa sobre este protocolo de saúde, com especial ênfase no engajamento colaborativo dela na orientação de seus familiares e na sua corresponsabilidade no sucesso dessas medidas, inclusive
com a rápida e fidedigna comunicação à instituição de ensino e às autoridades de saúde no
caso de constatação de algum dos sintomas do COVID-19.
Ressaltamos que esse documento deve ser, quando necessário, adaptado à realidade de
cada estado ou município, para atender às determinações legais dos órgão competentes locais.
Esperamos que este protocolo contribua com a retomada das aulas presenciais e que possamos retornar às atividades mais fortalecidos no compromisso com a educação humanizadora, permeada de sentido e esperança.
REDE VICENTINA DE EDUCAÇÃO
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7

REFERÊNCIAS

FENEP – Federação Nacional das Escolas Particulares
ANEC - Protocolo de retorno às aulas
Secretaria de Estado da Saúde – Prefeitura de Vila Velha
SINEPE/ES – Protocolo de Retomada
Plano de Retomada CIC
Plano São Paulo
Diretoria Regional de Ensino de Guarulhos
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