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PROTOCOLO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES 

    

 

               



Este protocolo, elaborado em conformidade com as diretrizes previstas no Decreto 

Estadual N° 6637 de 20/01/2021, Decreto Municipal N°4714/2021, Resolução SESA N° 

632/2020, Resolução SESA 0098/2021 e no Protocolo para retorno das aulas presenciais” do 

Comitê “Volta as aulas” do Governo do Estado do Paraná, apresenta os procedimentos a 

serem realizados pela Escola Municipal Cruzeiro do Iguaçu o retorno às atividades escolares 

referentes ao ano letivo de 2021, a fim de manter as medidas de prevenção e controle da 

COVID-19. 

          1.0 Quando se dará o início das atividades, o formato definido pela instituição, 

forma de organização do retorno (escalonamento) e a forma de organização das salas de 

aula. 

 As atividades iniciarão no dia 01 de abril de 2021 no formato Híbrido, será feito 

escalonamento de alunos 50% na escola e 50% em casa de forma remota. Nas salas 

de aulas será disponibilizado álcool em gel, cartazes informativos e ilustrativos, será 

feito o distanciamento de 1.5 m nas carteiras e o uso obrigatório de máscara. 

 Serão disponibilizados cartazes em todos os pontos de circulação da Instituição, 

informando os alunos e as demais pessoas de como devem cumprir as medidas de 

segurança, sendo cartazes informando de como higienizar as mãos usando água e 

sabão ou álcool em gel, distanciamento correto nas filas, na sala de aula e nas áreas 

comuns da Instituição de Ensino, cumprimentar os amigos de forma diferente e 

segura, faremos também a demarcação com o X nas repartições da Instituição de 

Ensino cumprindo o distanciamento correto. 

   A Instituição de Ensino possui 14 salas, sendo utilizadas 8 salas com alunos, 1 sala 

para professores, 1 sala para a biblioteca, 1 sala de arte, 1 sala para deposito 2 salas 

inativas.  

 

Distribuição de salas 

 

 

Salas 

 

Tamanho 

das salas 

 

Turmas 

 

Quantidades de 

alunos, período 

matutino e 

vespertino 

 

Escalonamento 

Sala 1 

                

46.33 m² Classe Especial 

4º Ano A 

4 alunos 

15 alunos 

4º Ano A:  

7 alunos na escola 



 

 

8 alunos em casa 

atividade remota                          

Sala 2 

                

 

 

34,57 m² 2º Ano A 

2º Ano B 

16 alunos 

15 alunos 

2º Ano A 

8 alunos na escola 

8 alunos em casa 

atividade remota  

2º Ano B 

8 alunos na escola 

7 alunos em casa 

atividade remota  

Sala 3               

 

 

46,33  m² Pré I A 

Pré I B 

17 alunos 

17 alunos 

Pré I A 

9 alunos na escola 

8 alunos em casa 

atividade remota  

Pré I B 

9 alunos na escola 

8 alunos em casa 

atividade remota              

Sala 4 

                

 

 

46,33  m² Pré II B 

1º Ano A 

14 alunos 

22 alunos 

Pré II B 

7 alunos na escola 

7 alunos em casa 

atividade remota  

1º Ano A 

11 alunos na escola 

11 alunos em casa 

atividade remota.             

 



Sala 5 

                

 

 

46,33  m² Pré II A 

Pré II C 

14 alunos 

17 alunos 

Pré II A 

7 alunos na escola 

7 alunos em casa 

atividade remota  

Pré II C 

9 alunos na escola 

8 alunos em casa 

atividade remota              

Sala 7              

               

 

 

                

 

 

23,81 m² Sala de Recurso 

Sala de Recurso 

9 alunos 

13 alunos 

OBS: A sala de 

recurso atende os 

alunos de forma 

reduzido, 

distribuídos nos 

dias de semana em 

dois horários 

diferentes, um 

número específico 

de alunos antes do 

intervalo e outro 

após o intervalo.        

Sala 11 

                

 

 

46,33  m² 5º Ano A 

 

27 alunos 

 

5º A no A  

10 alunos na escola 

9 alunos em casa 

atividade remota  

8 alunos em casa 

atividade remota  

Sala 12 

                

 

 

46,33 m² 3º Ano A 

3º Ano B 

18 alunos 

18 alunos 

3º Ano A 

9 alunos na escola 

9 alunos em casa 

atividade remota  



3º Ano B 

9 alunos na escola 

9 alunos em casa 

atividade remota  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0  Como será a organização dos horários de entrada e saída. 

 

 A entrada dos alunos na Instituição de Ensino transcorrerá da seguinte forma: No 

período matutino às 7:15 horas e saída às 11:30 horas, no período vespertino a 

entrada será às 13:15 horas e a saída às 17:30 horas. 

3.0 Como será a organização do intervalo/recreio. 

 A organização do intervalo para o lanche acontecerá no formato escalonamento, duas 

turmas por vez, após o lanche as crianças irão fazer a higienização das mãos e 

retornarão para a sala, em seguida as serventes fazem a higienização do ambiente e em 

seguida novas turmas virão e assim sucessivamente. 

4.0  Como será a utilização de bebedouros, banheiros e demais dependências. 

 A Instituição de Ensino recomendará que cada aluno traga de casa a sua garrafa de 

água, de modo que a criança reabasteça a mesma na torneira, pois os bebedouros 

serão retirados do local, em relação ao banheiro será demarcado com um X o 

espaçamento correto e o aluno deverá aguardar sua vez, sendo assim irá um aluno por 

vez, o mesmo será higienizado sempre após o uso de da criança. Nas demais 

dependências serão tomadas as medidas de distanciamento, para não haver 

Sala 9               46,33 m² Sala dos professores 

Sala 13            46,33  m² Sala de Arte 

Sala 14              46,33  m² Sala para deposito  

Sala 6 46,33  m² Sala inativa  

Sala 8 14,05  m² Sala inativa 



aglomeração. A quadra de esporte, a sala da biblioteca será utilizada para atividades 

com alunos no formato híbrido com escalonamento.  

5.0 Como serão as medidas de higiene e utilização de equipamentos de proteção por 

toda comunidade escolar. 

 Na entrada da Instituição de Ensino terá o tapete sanitizante e dispersor de álcool em 

gel, e um responsável da Instituição de Ensino para aferir a temperatura de todos os 

alunos e funcionários que entrará na Instituição de Ensino, e as demais pessoas da 

Comunidade Escolar e prestadores de serviços adentrará mediante agendamento e 

quando todos os alunos estiverem em suas salas de aulas. 

6.0  As medidas a serem tomadas em casos de suspeitas. 

 Quando o aluno apresentar qualquer sintoma relacionado ao Covid 19, será aferida a 

temperatura do aluno, se a mesma atingir 37.2 graus ou mais, o aluno será isolado em 

uma sala separado e monitorado até a chegada do seu responsável, com isso a 

Instituição de Ensino fará uma ata relatando o ocorrido.  

7.0 Como será o atendimento ao público. 

 O atendimento ao público será realizado da seguinte forma: Serão agendados os 

atendimentos após todos os alunos estarem em sala de aula, e na entrada aferida a 

temperatura e realizada a higienização das mãos, uso obrigatório de máscara mantendo 

o distanciamento correto. 

8.0 Como serão à entrada de fornecedores de insumos e prestadores de serviços. 

 O atendimento de fornecedores de insumos e prestadores de serviços será realizado da 

seguinte forma: Serão agendados os atendimentos após todos os alunos estarem em 

sala de aula, e na entrada aferida a temperatura e realizada a higienização das mãos, 

uso obrigatório de máscara mantendo o distanciamento correto. 

 Os pais deverão entregar seus filhos no portão de entrada da Instituição e não poderá 

entrar na Instituição de Ensino, havendo a necessidades de conversar com direção, 

coordenação e professores, o mesmo deverá aguardar do lado de fora até que os 

alunos entrem para suas salas de aulas.   

        Caberá aos pais ou responsáveis a decisão para que seu filho(a) retorne às aulas 

presenciais, caso opte pela continuidade do ensino remoto ou ainda, a definição pelo 

retorno presencial em modelo híbrido. A opção pelo modelo presencial ou híbrido 

acontecerá mediante o preenchimento e assinatura do Termo de Compromisso de 

Cumprimento de Diretrizes Estabelecidas no Protocolo de Segurança - COVID-19. 



Este protocolo foi elaborado é será implementado e acompanhado pela comissão 

designada conforme registro na ata n°001/2021 do livro ata destinado a atas de 

representantes de vários conselhos. 

FOTOS DA ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SOBRE O  

PROTOCOLO DE SEGURANÇA COVID – 19. 

 

   



     

     



        

          

     



         

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

   


