Manual de Orientações de
Volta às Aulas Presenciais

Prezados Pais e Responsáveis.
Gostaríamos de apresentar os protocolos de saúde e segurança
que estão sendo adotados pela Escola Tancredo Neves de acordo
com sugestões da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do
Ministério da Educação e Cultura (MEC).
Ressaltamos que as aulas presenciais acontecerão somente depois
que houver um consenso dos órgãos governamentais, enquanto
seguimos com as aulas online
Estamos à inteira disposição!
Atenciosamente,
Escola Tancredo Neves.
Fique em casa!

Este documento tem como obje vo orientar e esclarecer a comunidade
escolar sobre o manual para a volta às aulas presenciais da Escola Tancredo
Neves (ETN).

PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19)
De acordo com o Ministério da Saúde (MS) do Brasil, a COVID19 trata-se de uma doença causada pelo coronavírus SARSCoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de
infecções assintomá cas a quadros respiratórios graves.
O coronavírus, por sua vez, pertence à família de vírus
que causam infecções respiratórias e provoca a doença
nomeada de coronavírus (COVID-19). Na Classiﬁcação
Esta s ca Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados com a Saúde (CID-10), para o coronavírus existem os
códigos B34.2 (infecção por coronavírus de localização não especiﬁcada) e U04.9 (Síndrome
Respiratória Aguda Grave).
Os principais sintomas da COVID-19 são diﬁculdade para respirar, tosse e febre. A transmissão
acontece com objetos ou super cies contaminadas, e de uma pessoa doente para outra. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza medidas de distanciamento social, e queta
respiratória e higienização das mãos como as únicas e mais eﬁcientes medidas no combate à
pandemia, também denominadas medidas não farmacológicas.

MANUAL
O contexto da pandemia de coronavírus (COVID-19) demanda
uma adaptação de toda a educação no país para preservar os
conteúdos programá cos e a carga horária mínima na
formação do alunado.
A ETN tem em seus alicerces dois valores fundamentais para
um ambiente escolar democrá co: respeito e excelência
acadêmica. Deste modo, a ETN retornará às aulas presenciais
de acordo com leis públicas federais, estatais e municipais da
educação com procedimentos de segurança que reduzem as
doenças infectocontagiosas uma vez que a garan a total de
saúde plena inexiste em qualquer ambiente.
Porém, a comunidade escolar forma-se pelo vínculo entre
protagonistas na prevenção ao coronavírus, como família,
escola e aluno em que todos têm responsabilidades pessoais e
p r e c i s a m r e a l i za r a ç õ e s p ro ﬁ l á c a s e p a l i a v a s
individualmente para que o social se beneﬁcie com uma escola
de clima acolhedor e ensino-aprendizagem efe vo.
Assim, o manual a seguir trata-se de um compilado de
recomendações elencadas pela ETN com base em evidências
cien ﬁcas do Ministério da Educação e Cultura (MEC), OMS e
MS para serem compreendidas, respeitadas e ensinadas pela
comunidade escolar para a segurança e higiene de todos.

FAMÍLIA
● Acolhimento emocional: realizar
gestos afe vos ao aluno sobre o
coronavírus como estar acessível ao
diálogo, dizer a verdade, reconhecer
que não há nada de errado em não
saber todas as respostas, buscar
manter uma ro na diária, tornar a
higienização um momento diver do,
ser empá co e compar lhar histórias
esperançosas sobre quem Está trabalhando na linha de frente contra o coronavírus.
Realizar as ações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para a
integridade biopsicossocial do aluno.
● Comunicação e expressão: informar frequentemente o aluno sobre o coronavírus
por meio de fontes conﬁáveis e mídias cien ﬁcas para não alastrar fake news e
síndrome do pânico. Instruir o aluno por meio da leitura do manual sobre como agir
adequadamente com os procedimentos de segurança da escola que se deparará.
● Acompanhamento escolar: veriﬁcar como o aluno realiza as a vidades escolares
presenciais e não presenciais de ensino híbrido, efetuar eventuais intervenções e
expressar à escola as diﬁculdades reconhecidas no aluno para auxílio pedagógico
proﬁssional.
● Acompanhamento da comunicação da escola: veriﬁcar diariamente o aplica vo
SophiA Gestão Escolar, as redes sociais oﬁciais da escola no Instagram e Facebook, o
site ins tucional e telefonemas para manter-se situado dos acontecimentos
escolares verídicos, e responder com rapidez as solicitações de retorno da escola.
● Acessibilidade/disponibilidade: os familiares precisam estar de pron dão para
comparecer na escola o mais breve possível no caso de contato de colaborador com
aviso de que o aluno apresenta sinais e sintomas de contágio.

● Autocuidado: encaminhar a escola apenas o aluno higienizado, saudável e
munido com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) obrigatórios das
máscaras e adicionais, e também com o uniforme escolar, materiais escolares
completos e apos lado Obje vo limpos de antemão. Na aparência sica
recomenda-se cabelo preso, unhas curtas e evitar acessórios que podem servir
como múl plos pontos de contato.
● Alimentação: direcionar a escola o aluno com alimentos instantâneos, saudáveis,
higienizados e armazenados adequada e previamente nas mochilas/lancheiras. Os
alunos devem levar de casa talheres descartáveis e garrafa com água individual para
evitar o uso de bebedouros e emprés mos de objetos.
● Locomoção/transporte: os pais/responsáveis que acompanham o aluno até a
escola na entrada e saída devem aguardar no interior do veículo ou na área externa
da escola a realização de todos os procedimentos de segurança no aluno, e somente
após o assen mento do colaborador podem sair da escola por veículo ou
caminhada.

● Máscara de proteção individual buconasal (respirador par culado): obrigatório
o aluno comparecer na escola com 2 máscaras sendo 1 máscara de u lização antes
do intervalo e 1 máscara de troca e u lização após o intervalo. A escola não
fornecerá ao aluno uma máscara em caso de perda, furto, roubo e dano de máscara
ou por esquecimento ao apresentar-se na escola sem máscara de u lização e troca.
A escola veriﬁcará se o aluno u liza e troca a máscara pelo menos uma vez por turno
com guarda ou descarte adequado. Os pais/responsáveis precisam orientar o aluno
sobre uso certo da máscara e a eventual higienização de máscara descartável ou
reu lizável. Segundo o Sistema Único de Saúde (SUS), o uso correto da máscara
abrange u lizar máscara em tempo integral ao entrar na escola; ajustar a máscara
apropriadamente à face; a máscara deve ser individual e após o uso acondicionar
em local limpo e seco; e a máscara deve ser descartada sempre que apresentar
sujidades ou umidade visível.
● Atendimento presencial: na portaria/recepção os pais/responsáveis precisam
colocar-se diante do colaborador; exibir-se com máscara; expor as mãos para
receber o borrifador de álcool em gel 70% e aplicar por 20 segundos; permi r a
u lização do termômetro digital na testa para a aferição da temperatura corporal <
37,5ºC para entrar ou sair; e u lizar o tapete sani zante nos calçados. Apenas com
aprovação do colaborador em todos os procedimentos, os pais/responsáveis
entram ou saem na escola com distanciamento social dos outros sujeitos.

● Impedimentos aos procedimentos de entrada e saída: alunos e
pais/responsáveis portadores de alergias/doenças com soluções de limpeza como
álcool e sabão devem apresentar previamente o laudo médico e u lizarem itens de
higienização próprios.
● Aluno com sinais e sintomas de infecção: determina-se não encaminhar o aluno
com epidemiologia do coronavírus para a escola, como tosse e temperatura
corporal de febre ≥ 37,5ºC (CID-10 R50). O aluno detectado com sintomas na escola
será alocado numa sala reserva e contatado de imediato a família para deslocá-lo.
● Serviços de saúde: pais/responsáveis devem locomover o aluno com semiologia
de coronavírus para Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), prontos socorros, hospitais par culares, clínicas privadas e
outras redes de apoio de escolha da família.
● Alunos diretos e indiretos com diagnós co de coronavírus: a escola precisa ser
comunicada de bate-pronto sobre casos diretos de alunos e casos indiretos de
familiares de convivência próxima ao aluno que detenham o diagnós co médico de
coronavírus. O aluno direto e indireto com coronavírus receberá aulas não
presenciais, e, o regresso à escola está sujeito à melhora dos sinais ou apresentação
de laudo médico de recuperação e não antes de 14 dias a contar do primeiro dia do
surgimento dos sintomas.

● Entrada: na portaria/recepção o aluno precisa colocar-se diante do colaborador e,
▪ exibir-se com 01 máscara de proteção individual buconasal e 01 máscara para
troca armazenada em recipiente higiênico;
▪ expor as mãos para receber o borrifador de álcool em gel 70% e aplicar por 20
segundos;
▪ dispor a bolsa/mochila para higienização externa com álcool líquido 70%;
▪ permi r a u lização do termômetro digital na face para a aferição da temperatura
corporal < 37,5ºC para entrar;
▪ u lizar o tapete sani zante nos calçados.
Apenas com aprovação do colaborador em todos os procedimentos, o aluno entra
na escola com distanciamento social dos outros sujeitos e segue a ro na escolar.
● Saída: na portaria/recepção o aluno precisa colocar-se diante do colaborador e,
▪ exibir-se com 1 máscara de proteção individual buconasal;
▪ expor as mãos para receber o borrifador de álcool em gel 70% e aplicar por 20
segundos;
▪ dispor a bolsa/mochila para higienização externa com álcool líquido 70%;
▪ permi r a u lização do termômetro digital na face para a aferição da temperatura
corporal < 37,5ºC para sair;
▪ u lizar o tapete sani zante nos calçados.
Apenas com aprovação do colaborador em todos os procedimentos, o aluno sai da
escola com distanciamento social dos outros sujeitos e segue a ro na co diana.

● Desaprovação na entrada e saída: o aluno será direcionado para sala reservada
na escola. A aprovação do aluno em todos os procedimentos da portaria/recepção
da escola trata-se de um ato de respeito pelos outros e autocuidado. O retorno à
unidade escolar do aluno reprovado nos procedimentos de segurança estará
condicionado à apresentação de laudo médico de recuperação ou aprovação nos
procedimentos da escola na entrada de outro dia le vo. O aluno que recusar-se a
realizar algum dos procedimentos de segurança terá sua entrada ou saída na escola
proibida e os familiares serão acionados.
● Entrada e saída separadas por segmento: os alunos do ensino fundamental II e
ensino médio realizam a entrada e saída somente pela portaria da Rua José
Lourenço de Moraes; os alunos da educação infan l e ensino fundamental I
realizam a entrada e saída somente pela portaria da Rua Henrique de Moraes
Camargo.
● Sala reservada: sala ven lada e isolada na escola para que o aluno detectado com
sintomas de infecção aguarde um colaborador contatar os pais/responsáveis e a
chegada da família para vir buscá-lo. A desinfecção desse espaço será realizada logo
após o uso.
● Dias ensolarados e chuvosos na entrada e saída: os alunos devem respeitar todos
os procedimentos de ﬁscalização da escola munidos de equipamentos como
protetor solar, guarda-chuva, ves mentas an derrapantes, impermeáveis e outros
itens que se ﬁzerem necessários. Os alunos devem evitar aglomerações sociais e
comportarem-se de modo adequado independente das condições climá cas.
● Estacionamento/garagem: um colaborador cuidará do transcurso de carros dos
pais/responsáveis e alunos para assegurar a organização e agilidade na entrada e
saída da escola.
● Transporte escolar: obrigatório respeitar a redução do número de estudantes por
veículo para distanciamento social, e realizar a desinfecção adequada e frequente
dos ônibus escolares. (providências junto aos condutores responsáveis estão sendo
tomadas).

● Horários: hora/aula alternada entre os segmentos para evitar aglomerações de
alunos em ro nas de revezamento na entrada e saída, intervalo/recreio e demais
deslocamentos cole vos dos estudantes no ambiente presencial escolar. Nas aulas
presenciais a escola receberá os alunos aproximadamente três vezes na semana, de
segunda-feira a sábado em rodízio de dia sim e dia não, intercalando alunos de
números pares e ímpares.
● Salas de aulas dos alunos: o número de alunos por sala considera a metragem
quadrada de espaço individual e o tamanho especíﬁco da sala. Os ven ladores
devem estar ligados, as portas e janelas abertas. O distanciamento social será
demarcado alternando carteiras vazias e ocupadas pelos alunos. As carteiras
u lizadas pelos alunos apresentarão o nome do aluno colado na mesa e as carteiras
inu lizadas dentro das salas estarão sinalizadas com um “X”. Os alunos serão
separados em grupos ﬁxos nas aulas diárias para que um não tenha interação com o
outro na divisão dos espaços como sala de aula, sanitários e portarias.
● Sala dos professores: o comparecimento será limitado a poucos colaboradores por
vez para manter o distanciamento social. Recomenda-se não compar lhar itens
pessoais e usar equipamentos como geladeira e garrafas de café/chá com a devida
higienização e real necessidade.
● Mapeamento: elaborado previamente para as salas de aulas com a nomeação das
carteiras em que cada aluno se sentará, em grupo ﬁxo presencial e não presencial.
● Intervalo/recreio: ex ntos nas áreas comuns, os alunos devem realizar o intervalo
sentados dentro da sala de aula com respeito às regras comportamentais no interior
das salas. Incen va-se que os alunos tragam alimentos de casa, porém em caso de
necessidade da compra do lanche, o professor liberará o aluno individualmente
acompanhado pelo inspetor. A can na/lanchonete deve permanecer sem ﬁlas de
pessoas e com mesas distantes entre si e limpas.
● Docentes: não devem realizar manifestação sica de afeto/educação de qualquer
po com os alunos. Os professores realizam o intervalo/recreio dentro da sala de
aula dos alunos para vigiarem a obediência às regras.

● Higienização, desinfecção e sani zação: limpeza pelos colaboradores da faxina
com produtos e equipamentos especíﬁcos como hipoclorito de sódio para limpar
super cies, álcool 70% para pequenos objetos, e sabão neutro para espaços gerais.
Limpeza de espaços antes e ao término de cada turno especialmente dos objetos de
maior contato humano, como maçanetas, bancadas e corrimãos, bem como dos
termômetros digitais e tapetes sani zantes. Na limpeza dos objetos o tempo de
ação dos desinfetantes de 5 a 10 minutos para ina var micro-organismos precisa ser
respeitado.
● Fitas de demarcação dos espaços: sinalização de rotas dentro das escolas para
que os alunos mantenham distanciamento social entre si, bem como marcação do
chão para delimitar espaços para alunos.
● Lixeiras: disponibilizadas com tampa e acionamento por pedal em todos os
ambientes escolares para uso correto da comunidade escolar. Realização da coleta
de lixo com frequência e separação adequada pela equipe da limpeza.
● Sanitários: limpos e higienizados a cada 2 horas pelos colaboradores da limpeza. O
aluno que precisar u lizar os banheiros deve solicitar ao professor para acionar um
inspetor que acompanhará o aluno para u lizar individualmente apenas o banheiro
do seu andar. Nos lavatórios/pias os alunos encontrarão sabonete neutro, suporte
com papel toalha e lixeira para que realizem a lavagem das mãos após as
necessidades ﬁsiológicas.
● Bebedouros com disparo para boca: desa vados, portanto incen va-se que os
alunos tragam e u lizem garrafas individuais com água. Apenas em caso de urgência
e emergência, um colaborador providenciará água para o aluno.
● Tapetes sani zantes: dispostos nas portarias com solução higienizadora para
limpeza e secagem dos calçados dos alunos na entrada e saída da escola. Os
carpetes e tapetes comuns recomendam-se a inu lização ou remoção.
● Cozinha: limitada a u lização individual para preparo de alimentos com
autorização de colaboradores, porém recomenda-se alimentar-se na sala de aula
com refeições instantâneas e saudáveis.

● Aeração e ven lação: preferência dos espaços com janelas e portas abertas ou
entreabertas para maximização da corrente de ar natural em todos os ambientes
escolares, com ex nção do uso dos aparelhos de ar-condicionado.
● Comunicação e expressão: banners e cartazes de prevenção ao coronavírus e
promoção da saúde na escola por quadros de aviso, salas de aula, corredores etc.
enquanto medidas educa vas de higienização em linguagem adequada às faixas
etárias.
● Aulas/eventos sociais nas áreas comuns: as aulas de Educação Física e todas as
a vidades em grupo nos espaços abertos da escola como quadra de esportes e
pá o estão vetadas para assegurar o distanciamento social adequado. Os
inspetores circularão pelos corredores para garan r a ausência de alunos nas áreas
comuns.
● Atendimentos presenciais: os colaboradores da recepção usarão viseiras de
acrílico e máscaras de proteção. O público como fornecedores e visitantes, deve
passar pelos mesmos procedimentos de segurança sanitária que os alunos e
pais/responsáveis para entrar e sair da escola, e manter o distanciamento social.
Aos fornecedores recomenda-se que compareçam em horários sem alunos como
das seis às sete horas da manhã. A coordenação realizará atendimentos aos alunos
da porta para dentro da sala e o aluno não poderá entrar ou ultrapassar a ﬁta com
demarcação na sala.
● Recursos humanos: capacitação e treinamento aos colaboradores que aferirão a
temperatura corporal dos alunos de modo organizado, registrado e monitorado,
bem como informação a toda a equipe escolar sobre o coronavírus para
diagnós cos e intervenções na escola.

● Grupos de risco: idosos (≥ 60 anos completos pelo Estatuto do Idoso), portadores
de doenças crônicas (doença cardíaca, doença pulmonar, doença oncológica,
hipertensão arterial, diabetes), sistema imunológico comprome do (doenças
autoimunes, artrite reumatóide, lúpus, esclerose múl pla, doenças inﬂamatórias
do intes no), infetados com o vírus da imunodeﬁciência humana (aids/HIV), e
transplantados. Obrigatório apresentar diagnós co médico original com CID das
doenças declaradas. Alunos diagnos cados no grupo de risco receberão aulas não
presenciais salvo por atestado médico que determine repouso absoluto. Alunos que
não apresentarem diagnós co médico e se ausentarem de aulas à distância ou
presenciais receberão falta. Alunos que apresentarem diagnós co médico com
tempo determinado serão respeitados os dias exatos discriminados para jus ﬁcar
ausências. O auto-diagnós co não tem validade médica e pode ter implicações
judiciais previstas no Código Penal para atestado falso, declaração falsa e provocar
alarma.
● Aulas híbridas: as aulas deverão ser retomadas de forma progressiva com 35% dos
alunos na primeira etapa, 70% na segunda, e por ﬁm os 100% dos estudantes, e, os
intervalos entre cada grupo de alunos retomado variam de 15 dias le vos. O ensino
será híbrido com intercalado com aulas presenciais na escola e não presenciais nas
plataformas digitais do Google for Educa on para cumprimento da carga horária
mínima anual e da matriz curricular, ou ainda, a aula presencial poderá ser
transmi da “ao vivo” simultaneamente para os alunos das aulas não presenciais. A
escola realizará avaliação de sondagem para diagnós co do aprendizado dos alunos
durante a pandemia e programas de reforço/recuperação que se mostrarem
necessários aliados com os Plantões de Dúvidas.
● Aulas subs tu vas: se a escola enfrentar diﬁculdade tecnológica como
suspensão de eletricidade e internet e deformação de recurso tecnológico como
dano em celulares dos professores que impeçam a realização da aula prevista em
horário, imediatamente outras aulas subs tu vas de Português e Matemá ca
serão disponibilizadas em vídeo ao aluno.

● Tour virtual de visitação: um vídeo para os pais/responsáveis interessados em
conhecer a escola e não podem visitar internamente estará disponível na recepção
da escola, nas redes sociais oﬁciais da escola no Instagram e Facebook e no site
ins tucional.

ALUNOS
● Procedimentos de entrada e saída: disporse voluntariamente ao colaborador nos
procedimentos de segurança da escola, e
apenas entrar ou sair da escola com
autorização.
● Máscara de proteção individual buconasal
(respirador par culado): obrigatório o aluno
comparecer na escola com 2 máscaras sendo
1 máscara de u lização antes do intervalo e 1 máscara de troca e u lização após o
intervalo. Nas dependências da escola o aluno deve usar a máscara corretamente
em tempo integral e outros EPIs opcionais.
● Distanciamento social: respeitar aproximadamente 1 metro e 50 cen metros de
distância, portanto cumprimentos e abordagens sicas estão vetados. As medidas
de distanciamento social visam, principalmente, reduzir a velocidade da
transmissão do vírus, porém não impedem a disseminação.
● Comportamento na escola: o aluno deve entrar na sala de aula e acomodar-se
sentado na sua carteira, não pode movimentar-se desnecessariamente na sala,
perambular injus ﬁcadamente pelos corredores ou aproximar-se dos colegas e
colaboradores para demonstrações sicas de afeto.
● Hig ienização das mãos: álco o l em gel 70% d is p o n ib iliza d o em
dispensadores/dispensers/dosadores pela escola em centros de maior circulação
para que os alunos apliquem nas mãos regularmente e na entrada e saída. Os alunos
devem higienizar as mãos frequentemente u lizando-se dos insumos garan dos
pela escola.

● E queta respiratória: o aluno deve cobrir
o nariz e a boca com lenço descartável ao
tossir ou espirrar; descartar o lenço em
recipiente adequado para resíduos
imediatamente após o uso; lavar as
mãos frequentemente, principalmente
após tossir ou espirrar; evitar tocar olhos,
nariz e boca; evitar tocar em super cies
como maçanetas, mesas, pias e outras; não
compar lhar alimentos, copos, toalhas e
objetos de uso pessoal, e manter o
distanciamento social.
● Alunos com suspeita de contaminação: os
estudantes que, após a entrada na escola,
apresentarem sintomas e comorbidades do coronavírus devem informar de
imediato um colaborador. O aluno será realocado para a sala reservada e estará
subme do a uma nova realização dos procedimentos de segurança. Após a
desaprovação nos procedimentos, escola contatará os pais/responsáveis e o aluno
aguardará para re rar-se acompanhado da escola. O aluno com sintomas e sua sala
inteira realizarão aulas não presencias por 14 dias a par r do diagnós co médico de
um aluno com coronavírus.
● Salas de aulas dos alunos: o aluno deve manter-se sentado na carteira
iden ﬁcada no mapeamento e munido com a máscara de proteção buconasal em
tempo integral com distanciamento social. Em caso de necessidade de locomoverse na sala ou deslocar-se ao sanitário, o aluno deve solicitar ao professor e aguardar
a autorização.
● Acolhimento socioemocional: os alunos poderão expressar as angús as
suscitadas pela pandemia e obterem recomendação/encaminhamento durante as
aulas de Projeto de Vida ou a qualquer tempo na orientação educacional do
segmento.

