
Colégio Pedro II - Campus HII 

Memória das Propostas para definição de protocolo sanitário básico para retorno das 

atividades presenciais, atendendo ao protocolo do MEC (GT de Retorno, GT 1, Equipe de 

Saúde, Prefeitura). 

A reuniões foram realizadas em julho de 2020. 

Foram levantadas possibilidades em três linhas de ação: 

1)Adequação dos Espaços e rotinas do Campus  

a) Adequação dos Espaços: 

- Instalação de pias para higiene das mãos próximo ao refeitório 

- Instalação de dispenser de álcool gel nos principais acessos e corredores das salas de aula  

- Identificação das salas com janelas que não abrem para providências (no caso do gabinete de 

saúde a sugestão é provisoriamente retirar os vidros e colocar tela nas janelas). 

- Repensar dinâmica da sala dos professores  

- Organização das salas com 15 carteiras com espaço de 1,5 metros entre elas. 

- Uso de Bebedouros apenas para encher garrafinhas individuais. 

b) Adequação das Rotinas junto aos alunos: 

- Reavaliar a dinâmica de entrada e saída dos(as) alunos(as): utilizar portões diferentes para 

entrada e saída; propor horários diferenciados de entrada dos(as) alunos(as); Ampliação do 

número de turnos; utilizar o espaço em frente ao colégio na entrada para garantir o 

distanciamento social (como é feito nos concursos);  escalonamento no atendimento aos 

alunos/turmas. 

- Reavaliar a dinâmica do recreio (algumas possibilidades: reduzir o tempo para 10 minutos e 

oferecer kit lanche para ser consumido em sala, propor horários alternados de recreio (pelo 

menos 4) e restrição para consumo do almoço e jantar apenas no refeitório, máximo de 60 

alunos acomodados no refeitório; atendimento prioritário aos alunos em situação de 

vulnerabilidade (estima-se 300 alunos para os quais a refeição na escola é fundamental). 

- Aferição da temperatura na entrada do Campus e conferência do uso de máscara.  Caso o aluno 

apresente febre na entrada do turno será notificado o responsável e retornará. Casos de 

ansiedade e pânico (alunos com situações recorrentes) poderão ser encaminhados ao SOEP. 

- Caso o aluno apresente algum sintoma (febre, diarreia, dor de cabeça, ausência de paladar, 

dor de garganta, tosse) durante as aulas, será encaminhado ao gabinete de saúde que fará o 

primeiro atendimento e o responsável será informado para vir buscá-lo imediatamente. Nestes 

casos, o atendimento será realizado pelo profissional de saúde no corredor em frente ao 

gabinete de saúde (conferir a possibilidade de usar a sala de ed. Física). 

c) Adequação rotinas de limpeza 

- Atualizar rotina de limpeza das salas: - Importante realizar treinamento com o pessoal.  A 

higienização das salas (chão, carteiras, mesa do professor, maçaneta da porta) deverá ser feita 



antes dos alunos entrarem pela manhã e na troca de turno. A limpeza dos banheiros dos alunos 

deverá ser realizada a cada duas horas.  

- Realizar protocolo específico de limpeza e uso do Refeitório. 

- Realizar protocolo específico de limpeza e utilização dos laboratórios. 

- Numa das reuniões se discutiu a diferença entre higienização e desinfecção e Soraya falou da 

possibilidade da contratação de uma empresa para desinfecção.  

2)Capacitação de Servidores e Colaboradores direcionadas à atividade afim de cada equipe com 

orientações sobre o manejo adequado das situações. 

3)Comunicação: 

Comunicação visual na entrada do Campus, espaços coletivos, salas de aula lembrando a 

importância do uso da máscara, da higiene das mãos, objetos pessoais, do distanciamento social 

(inclusive nos espaços coletivos e de grande fluxo), da etiqueta respiratória em caso de tosse e 

espirros, da necessidade de cada se manter na sua carteira (sem ficar mudando) e zelar pela sua 

higienização, conscientizando sobre o papel de cada um para a proteção de todos; 

Orientação aos Servidores e Colaboradores; 

Mensagem aos responsáveis para orientação aos filhos(as) sobre a importância dos cuidados 

exigidos (inclusive no trajeto até o colégio), lembrando sempre sobre o papel de cada um para 

a proteção de todos; necessidade de providenciar material de uso individual: máscaras, 

garrafinha de água, álcool gel. Conscientização dos responsáveis para não mandar o filho para o 

colégio se estiver apresentando qualquer sintoma (tosse, febre, coriza, dor de garganta, 

dificuldades para respirar, fadiga, tremores e calafrios, dor muscular, dor de cabeça, perda 

recente de olfato ou paladar). Informar que se um aluno apresentar algum desses sintomas 

durante as aulas será feito o primeiro atendimento e o responsável será informado para vir 

busca-lo imediatamente. Anexar à mensagem arquivo de protocolo do MEC. 

 

 

 


