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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 Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado Ensino Fundamental -

Integral  para o retorno às atividades escolares referentes ao ano letivo de 2021, 

a fim de manter as medidas de prevenção e controlo da COVID-19.  

De acordo com a deliberação do Conselho Estadual de Educação para o ano de 

2021 retorno às atividades iniciarão no dia 01 de Abril de 2021 será estruturada 

em um modelo pedagógico hibrido com rodízio de alunos, será feito 

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

contemplando aulas presenciais e aulas online, nas salas de aula será 

disponibilizado álcool em gel, cartazes informativos e o distanciamentos das 

carteiras de 1.5 metros em cada aluno e professor.  

Para as aulas presencias, as turmas serão divididas em grupos 1 e grupo 2 onde 

frequentará a escola presencialmente em semanas alternadas. Em respeito á 

normativa que autoriza a frequência de 35% do total de alunos, consideramos a 

totalidade dos estudantes matriculados na escola é de 102 alunos sendo:  

1º ANO A  20 ALUNOS  

2º ANO A  20 ALUNOS  

3º ANO A  23 ALUNOS  

4º ANO A  18 ALUNOS  

5º ANO A  22 ALUNOS  

  

A escola possui 5 salas de aulas de 46 metros quadrado cada uma, podendo ser 

deixada o espaçamento obrigatório o distanciamento de 1,5 m entre os alunos, 

especialmente na sala de aula; a entrada e saída dos alunos serão escalonadas 



conforme protocolos, evitando aglomeração na escola. A organização do horário 

para entrada e saída dos alunos será da seguinte forma:  

Entrada: 07:15– será por ordem de chegada feita a higienização após aferição 

da febre encaminhar para sala de aula.   

Intervalo:09:39 as 09:54 -será por escalonamento no refeitório lado 

direito/esquerdo orientado pela direção/coordenação/secretaria/serventes.  

Almoço:11:30 as 12:18- será por escalonamento no refeitório lado 

direito/esquerdo. Orientado por professoras, após almoço fazer a higienização 

e escovação e retorna para sala de aula com a professora.  

Saída: 14:42- será por turma e encaminhada até o portão da escola pela 

professora.  

Horário do lanche e almoço dos alunos, será feita, no refeitório da escola, 

dividindo em pôr 2 grupos escalonado de 10 minutos para o lanche e 48 minutos 

para o almoço em escalonamento, mantendo as regras de distanciamento e 

compartilhamento de objetos; cada turma ficará num lado do refeitório, esquerdo 

/direito. Onde o mesmo será orientado pela direção/coordenação/secretaria. 

Terminando o intervalo fazem a higienização das mãos e retornam para sala.  

O horário de intervalo destinado a interação, será escalonado por turma pela 

professora e com restrição de acesso aos ambientes coletivos.  

O acesso ao interior da escola será restrito a aluno e funcionários o 

Monitoramento Social será feito a Orientação aos pais ou responsáveis para 

aferirem a temperatura dos estudantes antes de eles irem para a instituição de 

ensino e ao retornar. Caso a temperatura esteja acima de 37,2° C, a 

recomendação é ficar em casa. Ao chegar na escola será feito Aferição da 

temperatura de servidores e alunos  a cada entrada por um profissional escalado 

para esse procedimento, pais de alunos não terão acesso as dependências 

internas, Profissionais e alunos que forem identificados como grupos de risco, 

mediante comprovação médica, deverão permanecer em casa e realizar suas 

atividades remotamente; Separar a de sala  de reuniões  para isolar pessoas que 

apresentem sintomas na instituição de ensino até que possam voltar para casa; 

Notificar a família para providenciar a seguirem com procedimentos indicados 

pela saúde pública, encaminhar para secretaria de saúde, sendo que o retorno 

à unidade escolar ficará condicionado a apresentação da liberação por laudo 



médico. Orientar a permanência do aluno em casa por no mínimo 14 dias ou 

mediante recomendação médica, sendo garantido e obrigatório a continuidade 

dos estudos nesse período pelo meio remoto; em casos, de contaminação, ou 

contato de alunos com pessoas contaminadas, os pais e familiares têm o dever 

de informar a escola a ocorrência do fato e permanecer em isolamento registrar 

em ata os casos ocorridos  e as medidas tomadas. Os pais deverão aguardar no 

portão do lado externo, haverá adesivos, cartazes para manter distanciamento 

mínimo e orientando novas formas de cumprimentos.  

  

  

   

A organização do momento da entrada e saída dos alunos será pelo portão 

principal da escola. Onde terá um funcionário na recepção organizando a entrada 

e saída dos alunos, será feita a vistoria nos banheiros durante o período que tiver 

alunos no prédio. Será obrigatório para todos que ingressam no prédio escolar a 

desinfecção das mãos com álcool em gel, e limpeza dos calçados nos tapetes 

sanitizantes, que estarão disponíveis na entrada da escola. Serão 

disponibilizados os EPIs necessários aos funcionários para cada tipo de 

atividade, sendo máscaras, viseiras, luvas e outros que forem necessários; Uso 

obrigatório das máscaras, por todas as pessoas dentro a instituição de ensino, a 

higienização das mãos com água e sabão ou com álcool em gel 70%. Proibido 

compartilhamento de objetos pessoais (copos, lápis, borracha, etc) Proibido 

cumprimento com aperto de mão, abraços ou beijos; Cada aluno deverá trazer 

sua garrafinha individual e demais objetos de uso pessoal além de seu material 

individual.Serão evitado atividades que de contato físico, as atividades serão 

  



escalonada e organizada em grupos separados, mantendo o distanciamento 

entre eles, além disso, serão obrigatório o uso de máscara após atividade fazer 

a higienização das mão antes e após a atividades.   

  

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS.  

1 Direção 40 horas  

1 Secretaria 40 horas  

1 Coordenação 20 horas  

3 Serventes 40 horas    

1 Guardião 40 horas    

9 professoras 20 horas  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  



  

 

  

  



  

  

 

Higienização do prédio, as salas de aula e particularmente, as superfícies que 

são tocadas por muitas pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras, 

puxadores de porta e corrimões), antes do início das aulas em cada turno e 

sempre que necessário. Higienizar os banheiros, salas de aula antes da  

abertura, após o fechamento e, no mínimo, a cada três horas; Certificar-se de 

que o lixo seja removido no mínimo três  vezes ao dia e descartado com 

segurança; Desativação de bebedouros com disparo para boca; Manter os 

ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas, evitando o toque 

nas maçanetas e fechaduras; Manter estações de higiene com dispensores de 

sabonete líquido e álcool em gel, toalhas de papel descartáveis, copos 

descartáveis, lixeiros com acionamento por pedal entre outros; O professor 

deverá certificar-se que todo material que será utilizado para a aula foi 

devidamente higienizado. Higienização dos insumos será completa das 

embalagens e demais produtos industrializado e natural; Os funcionários 



diretamente relacionados com a manipulação e distribuição dos alimentos, 

deverão utilizar jalecos, luvas e máscaras; A entrada dos fornecedores e entrega 

deverá ser feita pelo portão de trás da escola e deixada em uma mesa na 

entrada da dispensa sendo bem ventilada para fazer as devidas higienização 

das mesma.  

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, será 

implementado e acompanhado pela comissão designada conforme registro na 

ata n°002/2021.   
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