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GUIA DE RETORNO ÀS AULAS





A garantia do retorno das atividades nas unidades escolares está condicionada às 
orientações, determinações e autorização da Secretaria de Saúde.
 O protocolo aponta diretrizes para o acolhimento aos alunos e professores.
 O retorno presencial vai priorizar até 30% dos estudantes de cada turma, com preferên-
cia para os alunos que possuem di�culdade de aprendizagem ou que não participaram 
do processo remoto. Os pais decidem se o aluno participa das aulas presenciais ou não.
 
O trabalho de�ne os regramentos de medidas sanitárias, como orientações de 
distanciamento, higiene pessoal, limpeza de ambiente, acomodação, entrada e saída 
e da organização funcional da escola. Também há orientações voltadas ao acolhi-
mento, organização pedagógica, sistema de avaliação de retorno presencial e do 
sistema híbrido de ensino (presencial e remoto). O atendimento vai priorizar alunos 
que não tiveram acesso às atividades não presenciais e aqueles que tiveram acesso 
mas não realizaram as atividades propostas e, também, os que apresentam di�culda-
des de aprendizagem, conforme avaliação pedagógica.

Como será o retorno dos alunos:

- O retorno presencial vai priorizar até 30% dos estudantes de cada turma.
- A partir do dia 20 de outubro - alunos do 9º, 5º, 2º período da Educação Infantil e 
Educação de Jovens e Adultos (EJA)
- A partir do dia 27 de outubro - voltam os alunos do 1º período da Educação Infantil, 
1º, 2º, 3º, 4º, 5º , 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental.
- A partir do dia 3 de novembro - crianças do Berçário 1 e 2 e do Maternal 1 e 2. 
OBS:  As datas de retorno só serão cumpridas se essa a matriz de risco permitir, 
dentro da classi�cação de índice Alto. Esse calendário poderá ser alterado conforme 
nova matriz de risco.

VOLTA ÀS AULAS



- Considerar o número de pessoas conforme a capacidade dos espaços de cada 
unidade escolar
- Demarcar o distanciamento de 1,5m (um metro e meio) em todas as 
dependências de uso coletivo

- Limitar e demarcar o espaço para atendimento da comunidade na 
recepção/secretaria
- Responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora entrará na instituição de ensino 
somente se necessário
- Organizar o atendimento das turmas adequando o horário de entrada e saída 
para evitar aglomerações
- Organizar os intervalos ou recreios com revezamento das turmas em horários 
alternados
- Suspender eventos em que esteja prevista grande concentração de pessoas
- Priorizar atividades ao ar livre

DISTANCIAMENTO SOCIAL
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ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO

- Organizar uma sala para isolar os estudantes que apresentem sintomas até 
que o responsável possa buscar
- Orientar o retorno do estudante para casa e procurar o serviço 
de saúde nos casos suspeitos de COVID-19
- Estudantes com suspeita de COVID-19 devem aguardar 
em sala isolada e segura com um adulto até que os pais ou 
responsáveis possam buscá-los

- Separar o material impresso (livros, módulos, atividades pedagógicas) 
recebido/devolvido para higienização
- Retirar das salas os materiais que não serão utilizados

- Certi�car-se de que o lixo seja removido a cada troca  
de turno e descartado com segurança

- Manter os ambientes bem ventilados, evitando o toque 
nas maçanetas e fechaduras
- Evitar o uso de ventilador e aparelho de ar condicionado

- Organizar a rotina de limpeza do ambiente
 de trabalho e dos equipamentos de
 uso individual

- Higienizar os materiais de trabalho, sempre que houver a 
necessidade de compartilhamento
- Guardar os materiais de limpeza fora do alcance dos estudantes 
e das crianças
- Suspender a utilização dos parques infantis

ÁLCOOL
GEL 70%



REGRAS PARA OS ESTUDANTES

 
- Respeitar o horário de atendimento

- Respeitar o distanciamento

- Manter a higiene pessoal
- Seguir e respeitar os protocolos de saúde
- Aguardar o aferimento de temperatura
- Higienizar constantemente as mãos com água e sabão ou álcool 70%.
- Seguir as orientações do responsável pelo controle de entrada na unidade 
escolar

- Trazer sua garrafa com água de casa, 
abastecer nos bebedouros quando 
necessário seguindo os protocolos

- Cumprir o horário de entrada e saída estabelecido pela unidade
- Comunicar imediatamente o professor caso apresente sintomas de Covid-19
- Manter o cabelo preso e evitar acessórios pessoais (bonés, brincos, 
colares, pulseiras, relógios, anéis)
- Não levar brinquedos e ou outros objetos particulares para a unidade escolar

1,5 M
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REFERÊNCIAS
As orientações estão embasadas em leis e normas técnicas que serviram 
como base para a elaboração do “Protocolo para retorno das atividades 
nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino”, disponível no site 
da Prefeitura de Joinville, espaço Coronavírus, na área de publicações.


