
 

 

PLANO ESTRATÉGICO DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS 
NO COLÉGIO GUILHERME DUMONT VILLARES 

 
 

PROTOCOLOS DE SAÚDE E SEGURANÇA COVID-19 

PLANO OPERACIONAL 

As expectativas e práticas descritas neste documento visam, na medida do possível, impedir a introdução               
e a disseminação do COVID-19 entre nossos alunos, pais, professores, funcionários, consultores e             
prestadores de serviços. 
 

A partir das diretrizes gerais definidas neste documento, os Diretores de Ensino, Coordenadores e              
Orientadores Educacionais de cada segmento (Ed. Infantil e 1º ano, Fundamental I - 2º ao 5º ano,                 
Fundamental II - 6º ao 9º ano e Ensino Médio - 1ª a 3ª série), farão as adequações necessárias para o                     
atendimento das especificidades das diferentes faixas etárias. 

Foco de atenção permanente: - Uma “febre” se manifesta por uma temperatura na testa maior ou igual a                  
37,8ºC, medida com termômetro infravermelho. Outros sintomas do COVID-19 a serem observados são:             
tosse seca, cansaço e dificuldade de respirar. Também podem estar presentes sintomas como dor de               
garganta, dores no corpo, coriza, diarreia e/ou náusea. 

Os protocolos e requisitos abaixo permanecerão em vigor até novo aviso, entendendo-se            
que ajustes podem ser feitos periodicamente, conforme for necessário e apropriado. 
 

 

ROTINAS DIÁRIAS 

 
PROTOCOLOS DA MANHÃ 
 
AUTOINSPEÇÃO DE SAÚDE EM CASA (ANTES DE VIR PARA A ESCOLA) 
 

Pais / Funcionários / Escola: 
 
Os pais devem estar atentos e monitorar a saúde de seus filhos regularmente. Se o filho                
tiver febre (temperatura na testa acima de 37,8ºC) e/ou outros sintomas do COVID-19,             
não poderá ir à escola; 
Os funcionários e professores não devem frequentar a escola se tiverem febre e/ou outros              
sintomas do COVID-19. Caso surjam sintomas dessa natureza, devem entrar em contato            
com a Direção ou RH do Colégio imediatamente. 
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ENTRADA DA ESCOLA 

Na Unidade de Educação Infantil (Ed. Inf. e 1º ano EF), o local de desembarque dos                
alunos, de veículos particulares, peruas/ônibus escolares continua inalterado. Os pais          
estacionam no recuo, entregam seus filhos aos funcionários da escola e não descem do              
veículo. Alunos que venham a pé com os pais deverão ser entregues aos funcionário no               
mesmo portão de entrada dos demais, se houver alguma fila, deve-se manter o             
espaçamento demarcado no piso (1,5 metro);  
 
Na Unidade II (2º ao 5º ano EF), o local de desembarque dos alunos, de veículos                
particulares, peruas/ônibus escolares continua inalterado. Os pais estacionam no recuo,          
entregam seus filhos aos funcionários da escola e não descem do veículo. Alunos que              
venham a pé com os pais devem entrar pela Guarita do Portão Principal da Unidade, onde                
serão recebidos pelos funcionários da escola; 
 
Na Unidade I (6º ano EF e Ensino Médio), o local de desembarque dos alunos, de                
veículos particulares, peruas/ônibus escolares, assim como aqueles que venham pé, se           
dará através do Portão 3 (que dá acesso às quadras) ou pelo Portão 4 (Rua Paulo Sérgio                 
de Macedo), dependendo da opção de cada um.  
 
 
  

CHEGADA NA ESCOLA 

Funcionários e professores devem: 
 
● chegar ao Colégio, usando máscara protetora, com 15 a 20 minutos de antecedência             

do início das aulas ou expediente; 
● somente entrar na Unidade Escolar pelos portões previamente designados; 
● dirigir-se à recepção imediatamente, ao chegar no Colégio, para aferir sua temperatura            

corporal; se houver febre e/ou outros sintomas do COVID-19, aguarde no local para             
ser atendido pela enfermeira da Unidade; 

● prosseguir diretamente para a sala de aula designada ou outra área de trabalho; 
● aplicar álcool gel nas mãos usando os totens ou os displays de parede instalados por               

toda a extensão da Unidade Escolar; 
● usar as escadas e evitar tocar nos corrimãos minimizando o contato com alças,             

maçanetas e pilares de apoio; 
● usar máscaras protetoras durante todo o dia, exceto enquanto come/bebe; 
● manter uma distância de pelo menos 1,5 metro entre si e os outros, ou tanto quanto                

possível, enquanto estiver no ambiente escolar; 

● abrir janelas e portas em suas áreas de trabalho, incluindo escritórios e salas de aula               
assim que chegarem deixando-as abertas o dia todo, se o tempo permitir. 
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Os estudantes devem: 
 
É compromisso da família, principalmente na semana que antecede o primeiro dia de aula, observar               
criteriosamente se seu(s) filho(s) estão apresentando estado de perfeita saúde; 

 

● chegar no Colégio usando máscara protetora, com 15 a 20 minutos de antecedência ao              
horário de início da aula. Não será possível entrar nas dependências do Colégio antes              
deste horário, tendo em vista o cumprimento dos protocolos de biossanidade que            
acontecerão no momento da entrada; 

 

● na abertura dos portões, funcionários estarão esperando no local para verificar a            
temperatura do aluno antes de sua entrada na escola. Eventualmente, no caso de             
formar-se fila por algum motivo, a mesma será organizada pelos funcionários da            
escola, observando a demarcação no solo de 1,5 metro de distanciamento entre um e              
outro. Caso seja detectado febre, o aluno deve ser conduzido à Enfermaria para             
avaliação geral e a família será comunicada; 

 

● ao entrar no recinto da escola, ainda no portão, o aluno passará por dois tapetes               
desinfetantes para higienizar as solas dos sapatos;  

 

● prosseguir, encaminhando-se diretamente para sua sala de aula, após usar álcool gel do             
Totem de entrada; 

 

● ao usar as escadas, evitar tocar nos corrimãos e também evitar contato com alças e               
maçanetas; 

 

● manter uma distância de pelo menos 1,5 metro entre si e os outros, ou tanto quanto                
possível. Enquanto estiver no ambiente escolar, não se reunir em grupos; 

 

● usar máscaras protetoras ao longo do dia, com exceção na hora de comer/beber e, a               
critério do professor, durante as aulas de educação física e música; 

 

● lavar as mãos com frequência e ao longo do dia usar álcool gel, que se encontra em                 
vários locais da escola. 

 

PROTOCOLOS DE CLASSE 
 

Quando os alunos chegarem na sala de aula, eles devem: 
 

● ir diretamente para a carteira designada e permanecer ali até que seja orientado pelo              
professor - as salas de aula serão configuradas para atender aos protocolos de             
distanciamento físico; 

 

● continuar a usar máscaras de proteção durante a aula (os professores de música e              
educação física, se necessário, permitirão a retirada das máscaras em alguns           
momentos); 

 

● todo aluno deve trazer, desde o primeiro dia de retorno, pelo menos duas máscaras              
protetoras sobressalentes. Foram instaladas em todas as salas display de toalha de            
papel que serão usadas ao final de cada aula para limpar sua carteira, o teclado de seu                 
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computador ou a tela de seu tablet e outros materiais escolares que tenham sido              
usados. Após a limpeza, os alunos jogarão a toalha de papel usada na lixeira de risco                
biológico, que se encontra instalada em todas as salas. 

 
 
No final de cada aula:  

● os professores borrifarão as mesas/estações de trabalho de cada aluno com solução            
desinfetante. Somente o professor tem autorização para usar o borrifador;  

 
● ao término de cada aula, os alunos devem usar álcool gel para limpar as mãos antes de                 

prosseguir para a próxima aula; 
 

● todo aluno deve trazer uma garrafa de água pessoal todos os dias. Os bebedouros              
estarão lacrados para evitar o uso compartilhado. As garrafas serão reabastecidas em            
uma torneira de água filtrada anexa aos bebedouros. 

 

 
 
Protocolos dos Professores  
 
Os professores, além das regras protocolares gerais, devem seguir os protocolos de sala aula que são                
diretrizes para todas as aulas. 

● os professores planejarão suas aulas e atividades ao ar livre sempre que possível             
(seguindo os protocolos gerais); 

 

● zelarão para que garrafas de água pessoais não sejam compartilhadas em momento            
algum; 

 

● zelarão pelo distanciamento físico dos alunos, evitando atividades que exijam contato           
físico entre eles; os professores evitarão que os alunos se exercitem em colchões de              
luta livre, yoga e ginástica ou usem equipamentos de ginástica. Se tiverem que ser              
usados deverão ser desinfetados ao final de cada aula, os alunos que participaram da              
aula deverão lavar as mãos com água e sabão e desinfetá-las com álcool gel; 

 

● ao final das aulas de educação física, todo material e equipamento esportivo usado             
deve ser criteriosamente desinfetado por funcionário designado. 

 
Protocolos das aulas de Artes Visuais 

 
● durante as aulas no ateliê, os alunos e professores deverão usar máscaras de proteção e               

obedecer todas  as regras gerais destes protocolos; 
 

● ao término de cada aula no ateliê os professores devem borrifar as superfícies que              
foram tocadas pelos alunos com desinfetante, assim como os equipamentos usados           
pelo aluno. Os alunos, com a toalha de papel umedecida, limparão o espaço e os               
materiais que usaram, jogando a seguir a toalha de papel usada na limpeza no lixo de                
risco biológico. 
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Protocolos das aulas de Música  

● os professores de música usarão seu bom senso para determinar o momento em que os               
alunos devem remover suas máscaras protetoras, analisando quais são os fatores de            
risco e determinando o adequado distanciamento entre um e outro;  

 
● ao término de cada aula na sala de música, os professores devem borrifar as              

superfícies que foram tocadas pelos alunos com desinfetante, assim como os           
equipamentos usados pelo aluno. Os alunos, com a toalha de papel umedecida,            
limparão o espaço e os materiais que usaram, jogando a seguir a toalha de papel usada                
na limpeza no lixo de risco biológico; 

 
● os professores e auxiliares, ao final de cada aula, borrifarão desinfetante e limparão o              

equipamento da Instituição (instrumentos de percussão, guitarras, pianos etc.). 
 

 

PROTOCOLOS DE INTERVALOS 
 
Os alunos da Educação Infantil e das séries iniciais do Fundamental I devem ter pequenos intervalos de                 
duas a três vezes ao dia.  

 
● os alunos se alinham em filas e são acompanhados para o intervalo, mantendo uma              

distância física de 1,5 metro dos colegas de classe; 
 
● no intervalo, as auxiliares e professores zelarão para que os jogos e brincadeiras             

permitam distanciamento físico; 
 
● as auxiliares, professores e funcionários zelarão para que os alunos usem suas            

máscaras durante o intervalo; 
 
● garrafas de água pessoais serão reabastecidas durante o intervalo pelos próprios alunos            

supervisionados pelas auxiliares. Funcionários zelarão para que as garrafas de água           
dos alunos não sejam compartilhadas;  

 
● ao final do intervalo, os alunos devem alinhar-se em filas para serem acompanhados             

de volta para suas salas de aula, mantendo uma distância física de 1,5 metro dos               
colegas de classe e as demarcações do solo; 

 
● antes de retornar às salas de aula, os alunos lavarão as mãos e usarão álcool gel. 
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PROTOCOLOS DE ALMOÇO 
Na hora do almoço, os alunos irão para o espaço dos refeitórios que estarão reorganizados com espaços                 
de afastamento pessoal. A fila para o almoço obedecerá espaçamento de 1,5 metro com solo demarcado.                
Os alunos usarão álcool gel nas mãos antes e depois de almoçar. 
Zeladoras e auxiliares desinfetarão as mesas ao final da refeição de cada aluno. 

  

● os alunos não terão permissão para compartilhar comida com colegas; 
 

● os alunos descartarão todo o lixo da hora do almoço (sobra de comida, guardanapos e               
copos descartáveis) nas lixeiras de risco biológico;  

 

● os alunos deverão permanecer sentados enquanto comem. 
 

 
ROTINAS DE FIM DE DIA 
 
Alunos: 

● os alunos, acompanhados de seus professores e seus auxiliares, deverão dirigir-se, em            
filas, obedecendo o distanciamento de 1,5 metro entre um e outro, até os portões              
designados para a saída; 

● os alunos irão diretamente para casa. Eles não se reunirão ou ficarão perambulando em              
áreas comuns: - Biblioteca, Lab Maker  etc, nem fora, nas imediações da escola. 

 

ROTINAS DE PERUAS / ÔNIBUS ESCOLARES 
 
Para manter um ambiente seguro e saudável enquanto estivermos na quarentena, os seguintes protocolos              
devem ser seguidos rigorosamente: 
 

● o motorista e o acompanhante da perua/ônibus não devem entrar no veículo, a menos              
que estejam livres de febre e/ou outros sintomas do COVID-19; 

● o motorista, o acompanhante e os estudantes devem usar máscaras de proteção o             
tempo todo; 

● o motorista e o acompanhante devem limpar e desinfetar a perua/ônibus pela manhã e              
à tarde, antes da partida e depois da chegada; 

● o motorista, o acompanhante e os alunos devem manter as janelas dos veículos             
entreabertas para ventilação adequada, se o tempo permitir. 

 
Os alunos devem: 

● fazer fila com espaçamento de 1,5 metro um do outro no ponto de embarque; 
● usar máscara protetora o tempo todo antes e durante a viagem na perua/ônibus. 
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PROTOCOLOS PARA PERUA/ÔNIBUS 

 
Os seguintes protocolos devem ser seguidos: 
 

● o motorista e o acompanhante devem aferir se o aluno apresenta febre ou outros sintomas do                
COVID-19 antes de embarcar na perua/ônibus; 

 

● o acompanhante da perua/ônibus distribuirá o álcool gel nas mãos do aluno e somente assim o                
aluno poderá embarcar; 

 

● os alunos serão indicados a sentarem em lugares designados pelo acompanhante ou motorista             
sempre observando um espaçamento apropriado; 

 

● os alunos permanecerão sentados o tempo todo em seus assentos designados, usando cinto de              
segurança e seguirão todas as regras normais da perua/ônibus. Os alunos devem permanecer             
voltados para a frente e não se virar para conversar com outros colegas; 

 

● os alunos não têm permissão para comer ou beber na perua/ônibus; 
 

● quando a perua/ônibus chegar ao seu destino, o acompanhante da perua/ônibus sairá primeiro e              
colocará o álcool gel nas mãos dos alunos, enquanto eles desembarcam;  

 

● os alunos devem aderir à regra de distanciamento social de 1,5 metro ao sair do ônibus. 
 
 

PROTOCOLOS CLÍNICOS DE ENFERMAGEM 
 

A enfermaria de nosso Colégio permanecerá aberta o tempo todo durante o dia escolar e tratará                
indisposições comuns de acordo com o procedimento normal da escola. Existirão duas salas de              
isolamento disponíveis em cada Unidade, caso alguém fique doente durante o dia e suspeite-se de que ele                 
tenha o COVID-19. 
 

Os seguintes protocolos devem ser seguidos para todos que precisarem da enfermaria: 
 

Se um aluno, funcionários ou membro do corpo docente apresentar febre e/ou outros sintomas do               
COVID-19, enquanto estiver na escola: 
 

● o professor informará ao Orientador Educacional/Direção de Ensino ou Direção Geral e manterá             
todos os alunos em seus assentos, encaminhando o aluno com febre ou outros sintomas para o                
mais próximo possível da janela; 

 

● a enfermeira será imediatamente contatada e irá diretamente para a sala de aula. O aluno               
sintomático acompanhará a enfermeira. A enfermeira verificará febre e tomará as providências            
devidas; 

 

● a enfermeira direcionará o aluno para uma sala de isolamento que será separada das demais salas,                
comunicando imediatamente a família; 
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● a enfermeira fará uma avaliação completa do paciente para determinar se há suspeita de              

COVID-19. A enfermeira também verificará o histórico de viagens e contatos de alto risco, dentre               
outros; 

● se o aluno sintomático apresentar sintomas respiratórios, a enfermeira fornecerá a ele uma             
máscara cirúrgica e descartará sua máscara usual na lixeira de risco biológico; 

ENQUANTO ISSO... 
 

● todos os alunos e outros que frequentam a mesma sala de aula ou estão em proximidades do aluno                  
sintomático devem permanecer no local, nessa sala de aula, até que a enfermeira possa fazer uma                
avaliação de risco completa e averiguar se não há suspeita de que algum outro aluno tenha                
sintomas de COVID-19; 

 

● OU, se houver suspeita de COVID-19, todos receberão orientações imediatas dos órgãos            
competentes da Defesa Sanitária.  

 

Se o sintomático for um professor ou outro membro da equipe: 
● deve entrar em contato com Orientador Educacional/Direção de Ensino e Direção Geral e solicitar              

substituição na sala de aula, se necessário, aproximando-se de alguma janela e estabelecendo             
distância máxima dos alunos; 

 

● a enfermeira só poderá receber uma pessoa de cada vez na sala de isolamento; assim, teremos                
duas salas de isolamento em cada Unidade Escolar; 

 

● se mais de um indivíduo precisar ser atendido pela enfermeira, quanto à febre e/ou outros               
sintomas do COVID-19, os mesmos serão mantidos separados um do outro e do restante dos               
indivíduos do prédio escolar; 

 

● a enfermeira deve usar um conjunto limpo de equipamento pessoal de proteção, incluindo             
máscara, óculos, luvas e bata que será usado para cada indivíduo que avaliar e tratar; 
 

● casos confirmados de COVID-19 deverão apresentar imediata suspensão das aulas presenciais           
daquela sala de aula ou outro local de trabalho na escola; 
 

● todos os alunos e colaboradores que tiveram contato ou tenham permanecido no mesmo espaço              
que o confirmado, por mais de 15 minutos, devem permanecer em isolamento por 14 dias; 
 

● casos suspeitos de COVID-19 deverão realizar isolamento de 14 dias, assim como aqueles alunos              
e colaboradores que tiveram contato ou permaneceram no mesmo espaço que o sintomático             
confirmado por mais de 15 minutos.  

● o retorno de alunos, colaboradores, professores, consultores e ou visitantes que, porventura,            
tenham tido contato com casos suspeitos de COVID-19 ou mesmo os que contraíram a doença, só                
será permitido o retorno após 14 dias de isolamento e somente mediante apresentação de teste               
negativo de COVID-19. 
 

 

São Paulo, 25 de junho de 2020. 
Colégio Guilherme Dumont Villares 
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Referências: 

 
OMS:https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  

Ministério da Saúde:https://saude.gov.br/ 
Doc. Diretrizes para protocolo de retorno às aulas presenciais: 

http://consed.org.br/media/download/5eea22f13ead0.pdf 
Ministério da Saúde: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid  

FENEP:https://www.fenep.org.br/fileadmin/user_upload/fenep/2020/04/30/PLANO_-_RETORNO_AS_AULAS_-_
FENEP_-_26-04-2020_com_logo.docx.pdf,  

Shekou International School - https://www.sis-shekou.org/. 
Doc. Plano de retorno da Educação - Plano São Paulo: 

https://saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Apresentacao_plano-retorno-educacao.pdf 
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