
RETORNO ÀS AULAS 
COM SEGURANÇA

Guia da 
Família

PROTOCOLO DO REFEITÓRIO
• A ida ao refeitório deve ser escalonada, sempre que possível, para evitar a 
aglomeração de estudantes, ou, quando isso não for possível, considerar fazer as 
refeições na sala de aula.
• Estudantes, professores e demais profissionais que atuam na escola devem 
consumir água diretamente em recipientes individuais (copos, garrafinhas, 
squeeze..) para essa finalidade;
• A higienização dos tampos das mesas será realizada pelas merendeiras e 
serventes, antes do início da distribuição das refeições;
• Os alunos devem realizar a higienização das mãos ao entrar e sair do refeitório;
• As filas serão sinalizadas com rota de fluxo único preservando o distanciamento 
mínimo entre os alunos;
• Não deve ser feito o compartilhamento de utensílios.

COMPROMISSO DA FAMÍLIA
Alguns cuidados diários precisam ser observados diariamente pelas famílias:
• Observar, de forma criteriosa, se o aluno apresenta estado de perfeita saúde na 
semana em que participará da aula presencial. Caso apresente febre (temperatura 
acima de 37,8 graus) e/ou outros sintomas da COVID-19 (tosse, coriza, falta de ar 
ou dor de garganta), ele não deve ser levado à escola;
• Comunicar imediatamente a direção da escola, qualquer sintoma percebido em 
casa;
• Prezar pela higiene adequada do aluno, seu uniforme e de todo o seu material 
escolar;
• Higienizar a máscara diariamente;
• Iniciar o hábito de lavar as mãos corretamente;
• Todo material deve ser de uso exclusivo do aluno, que deverá levar somente os 
objetos necessários.

INFORMAÇÕES:
Em caso de dúvidas procure a direção da Unidade de Ensino ou a 
Secretaria de Educação.
Saiba mais em: www.presidentekennedy.es.gov.br/coronavirus

Vai ficar tudo bem!



RETORNO ÀS AULAS COM SEGURANÇA
Após longo período de dedicação às aulas remotas, retomaremos nossas 
atividades presenciais. Com muita cautela, responsabilidade, empatia e 
sensibilidade, vamos acolher nossos alunos e profissionais.
O retorno exigirá de todos nós uma convivência respeitosa. Por isso, confira, com 
atenção, algumas novas rotinas e cuidados para este momento. O material tem 
como base o alinhamento aos protocolos de saúde, definidos pelas autoridades 
sanitárias.
Fiquem Atentos!

PROTOCOLO DE SALA DE AULA
Ao chegarem à sala de aula, os alunos serão orientados:
• Sentarem em suas carteiras já devidamente higienizadas e dispostos 
adequadamente, respeitando o distanciamento;
• Quanto ao constante uso de máscara;
• Quanto aos cuidados com a higiene de seus pertences;
• Manterem janelas e portas abertas.

EQUIPE GESTORA DA ESCOLA
Todos os servidores das escolas que atuarão no regime presencial passaram por 
uma capacitação, na semana anterior à volta das aulas presenciais, a fim de 
estarem preparados para o retorno.

LEMBRAMOS QUE:
• Caberá à família fazer a escolha quanto à presença ou não de seus filhos na 
escola;
• Seja na escola ou de forma remota escalonada, todos continuarão tendo acesso 
aos mesmos conteúdos;
• O retorno das atividades presenciais está condicionado à classificação de risco 
baixo e moderado do município de Presidente Kennedy, conforme Mapa de Risco 
do Governo Estadual;
• Durante todo o período escolar, o uso de máscara é obrigatório para todos;
• Todas as escolas estão sinalizadas com cartazes, adesivos e outros materiais 
para alertar sobre o distanciamento adequado e todos os cuidados necessários;
• A higienização das escolas acontecerá com maior detalhamento e frequência 
(maçanetas, carteiras, interruptores, lousas, armários, etc), com instruções da 
Vigilância Sanitária Municipal.

COMO ACONTECERÃO AS AULAS?
O início das atividades escolares do ano letivo de 2021 nas escolas públicas 
municipais dar-se-á de forma escalonada com revezamento semanal dos 
estudantes, alternando momentos presenciais e não presenciais e com número 
menor de estudantes por turma/sala, considerando o distanciamento físico e as 
medidas sanitárias previstas na Portaria Conjunta SEDU/SESA nº 01-R/2020, nas 
escolas polos e presencial nas escolas do campo e creches;
• As atividades presenciais estão condicionadas à classificação de risco baixo e 
moderado do município onde está localizada a escola, conforme Mapa de Risco 
do Governo Estadual;

•O retorno presencial dos estudantes é facultativo. As famílias/responsáveis ou 
estudantes maiores de idade poderão optar pela continuidade das atividades 
não presenciais nos domicílios, manifestando-se por meio de instrumento 
próprio antes do início das aulas, a ser disponibilizado pelas escolas;
• Caso as famílias/responsáveis ou estudantes maiores de idade, optem pela 
atividade não presencial, este deve se responsabilizar por fazer a retirada e 
entrega no prazo estipulado das APNP’s (Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais) na escola;
• As avaliações trimestrais/semestrais, independente do aluno ter optado pela 
aula presencial ou não presencial, serão realizadas na escola conforme 
cronograma estabelecido pela mesma, obedecendo os critérios de segurança;
• Caso o referido estudante manifeste, posteriormente, interesse em retornar às 
aulas presenciais, a escola deverá ser notificada com no mínimo 5 (cinco) dias de 
antecedência para que seja providenciado transporte e alimentação para 
atender ao estudante;
• Na forma escalonada o regime de revezamento consiste na alternância 
semanal, onde cada turma é dividida em 50% (cinquenta por cento) de 
estudantes em estudos presenciais e 50% (cinquenta por cento) em estudos não 
presenciais, por meio das APNP.
Os estudantes pertencentes ao grupo de risco, que apresente laudo de 
comorbidade, ficarão em casa, bem como todos os casos suspeitos ou 
confirmados de Covid-19, sem que haja prejuízo à frequência escolar e ao 
processo educativo, que passa, nesse caso, a ser realizado por meio das APNP’s.


