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Protocolo de Medidas de Biossegurança 

para Retorno às Atividades Presenciais 
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  Bem-vindos! 

Este documento foi baseado no Protocolo de Biossegurança da Secretaria 

de Educação do Estado de Goiás,  e tem o objetivo de apoiar as Unidades de 

Ensino quanto às medidas de prevenção e de controle da COVID-19. As aulas 

voltarão de forma presencial e contamos com a cooperação de Pais, Alunos e 

Servidores da Educação para que todos possam estar juntos no mesmo espaço.  

       Lembrando que a COVID-19 se transmite 

através de gotículas de saliva, principalmente, 

por aerossol e contato com materiais contamina-

dos. É necessário que cada um se atente a obe-

decer às medidas aqui apresentadas. 

Ajude-nos a proteger você e a quem você ama, 

garantindo o direito à vida e a Educação! 
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• Uso de máscara. 

• Ventilação cruzada e limpeza contínua. 

• Higienização das mãos com água e sabão ou 

álcool em  Gel 70%. 

• Cartazes e sinalizadores de distanciamento 

em todos os ambientes da escola. 
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1.  Afastar a pessoa dos demais, em uma sala de isolamento. 

2. Avisar aos responsáveis. 

3. Higienizar os ambientes onde a pessoa frequentou nas últimas 24h. 

4. Comunicar caso suspeito e/ou confirmar à Vigilância Epidemiológica 

Municipal (VEM)/Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 

5. Registrar caso suspeito no controle interno. 

6. Ficar alerta para novas ocorrências de casos e/ou surto. 

7. Caso os pais ou responsáveis aleguem problema de saúde da criança e 

se neguem  a envia-la para as aulas presenciais, a Escola deverá solicitar 

atestado médico e relatório que comprovem o fato. 

 

 

Casos O que fazer? 

Em caso positivo confirmado (professor ou 

aluno).  

Suspender as aulas presenciais e ministrar 

aulas remotas por 07 dias. Ficar alerta para 

novas ocorrências de casos e/ou surto. 

Em caso positivo entre os demais servi-

dores.  

Isolar caso. 

Ficar alerta para novas ocorrências 

de casos e/ou surto.  
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• Lavar a cada uso, com água e 

sabão ou água sanitária (diluída em água). 

• Trocar a máscara de 3 a 4 horas 

ou quando úmidas ou sujas. 
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• A máscara deve cobrir nariz, boca e ser vedada ao rosto. 

• Não coloque as mãos na parte externa da máscara. O manuseio deve ser 

pelas laterais. 

• Se possível, mantenha os cabelos presos. 

• Não encoste, de forma alguma, a parte interna da máscara em nenhuma 

superfície ou nas mãos. 

• Não compartilhe máscaras! 
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COMO? 
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• Depois de tossir, espirrar, assoar o nariz ou levar a mão ao rosto. 

• Antes de colocar e após retirar a máscara de proteção facial, e, caso 
toque inadvertidamente na máscara enquanto a estiver usando. 

• Depois de manusear objetos como: celular, tablets, chaves, maçanetas, 
entre outros objetos. 

 

 
 

 
 

• Antes e após usar o banheiro. 

• Antes e após comer e beber. 

• Sempre que deixar o transporte coletivo. 

• Quando retornar dos intervalos ou 

outras interrupções das atividades. 

 

 

 

 

• Lavar as mãos constantemente com água e sabão, 
quando não for possível fazer uso de álcool 
em gel 70%. 
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• Abraçar, beijar e apertar as mãos. 

• Partilhar alimentos e objetos de uso pessoal 

(copos, canetas, borrachas, maquiagem e 

brinquedos...). 

• Aglomerar nos ambientes da Unidade Escolar, ex: sala dos professores, 

pátios, dentre outros espaços. 
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• Dar preferência a ventilação natural cruzada em todos os ambientes. 

• Manter limpos, filtros e dutos de ar condicionados, assim como limpeza 

contínua dos ventiladores. 

• Todas as atividades  devem ser pensadas considerando equipamentos 

individualizados e limpeza constante de acordo com o uso.  
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• Para crianças menores de 04 anos, o uso não é indicado. 

Caso o pai ou responsável opte pelo o uso da máscara, a Escola deverá 

atender à solicitação. 

• A partir dos 04 anos, o uso da máscara é obrigatório. 
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• Medidores de temperatura. 

• Máximo permitido é de 37,8ºC. 

• Caso o aluno ou o servidor da escola esteja expos-

to ao calor excessivo, que altere sua temperatura, 

aguardar 5 minutos e medir novamente. Caso se 

forme aglomeração na entrada da escola devido 

ao tempo de medição da temperatura é orientado deixar que os alunos 

ingressem e depois se faça uma busca ativa. Suspender o uso de catracas 

e sistemas que necessitem de contato direto com as mãos ou corpo. 

• Álcool em gel 70%. 

• Informativos das principais medidas de proteção para o ingresso na insti-

tuição. 

• Toda a escola deve ser sinalizada com cartazes, adesivos e outros materi-

ais para alertar sobre o distanciamento e todos os cuidados necessários. 

• Intervalos devem ser escalonados de acordo com a realidade de cada 

Unidade Escolar. 

• Suspensas as festas de 

aniversários. 
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• Na organização das salas de aula, as carteiras não poderão ficar dis-

postas uma em frente a outra. 

• Evitar circulação dos alunos em sala de aula. 

• O aluno deverá ocupar uma única cadeira durante o semestre. 

• Evitar atividades coletivas em sala de aula. 

• Dar preferência para ambientes abertos ou venti-

lados. 

• Fazer escalonamento, não permitindo o contato 

entre os grupos. 

• Não compartilhar lanches entre os alunos.  

• Garantir a higienização das mãos antes e após  a  

alimentação e o uso dos bebedouros.  

 

• Os bebedouros devem ser utilizados apenas com garrafinhas e copos 

individuais. Fica proibido o uso pelo contato direto com a boca. Não 

encostar as garrafinhas e os copos no bebedouro. 

• Disponibilizar álcool em  gel 70% ao  lado dos  bebedouros,  para a hi-

gienização das mãos. 
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• Higienizar os utensílios e equipamentos com solução clorada (1 colher 

de água sanitária para 1 litro de água) ou álcool 70%. 

• Uso constante de máscara e touca. 

• Uso de luvas ao servir os alimentos. 

• Para higienização de pratos, copos e talheres, deixar de molho em so-

lução clorada de 5 a 10 minutos e enxaguar. 

• Higienizar as mãos com frequência (sempre que trocar de tarefa, ma-

nipular alimentos, coçar ou assoar o nariz, voltar do banheiro, tossir, 

tocar em maçanetas, tocar em latas de lixo...). 

 

      

• Manter os banheiros limpos e abastecidos com papel higiênico. 

• Os lavatórios de mãos devem estar sempre abastecidos com sabão   

líquido, papel toalha e lixeira. 

• O fluxo de limpeza do banheiro 

deve ser contínuo. 

          

• Deve ser feita em locais abertos. 

• Com máscara.  
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• Manter ventilação. 

• Obrigatório o uso de máscaras. 

• Álcool em gel. 

• Proibido troca de assento. 

• É permitido 100% da capacidade total. 

• Evite uso de alimentos e água durante o transporte, caso necessário, 

passe álcool em gel nas mãos antes de retirar a máscara e após colocá-la 

novamente.  
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Realização: 


