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APRESENTAÇÃO 

 

A escola é um ambiente que permite às 

crianças expressar sentimentos e emoções, por 

meio de atividades criativas, como uma brincadeira 

ou um desenho.  

Priorizar a reabertura segura das escolas e 

garantir o direito de crianças e adolescentes à 

educação são ações essenciais para o 

desenvolvimento sustentável. Essa reabertura 

deve acontecer com segurança, preservando a 

saúde de crianças, adolescentes, profissionais da 

educação e das famílias de todos.  

O Colégio Universitário assumiu o 

compromisso de reabrir a escola de forma 

responsável, atendendo as recomendações das 

autoridades sanitárias do nosso município e do 

país, além daquelas propostas pela Organização 

Mundial da Saúde, UNESCO e UNICEF. 

As informações e orientações tem como 

propósito estimular a comunidade escolar a adotar 

os cuidados de saúde para prevenir e reduzir o 

risco de propagação da Covid-19 na escola.  
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1.COMO MINIMIZAR O RISCO DE TRANSMISSÃO 

DA COVID-19 ENTRE ALUNOS, PROFESSORES E 

OUTROS FUNCIONÁRIOS DENTRO DA ESCOLA 

No Colégio Universitário foram adotadas algumas 

medidas sanitárias para ajudar a garantir a segurança dos 

estudantes e dos funcionários.  

As medidas instituídas no COLUN atendem as 

recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

UNESCO e UNICEF, que estão agrupadas em quatro 

grupos: comunidade, escola, sala de aula e indivíduo. 

Nesta cartilha vamos dar enfoque às recomendações 

a serem tomadas na escola e sala de aula, pelos 

estudantes, professores e demais servidores. 

        

 

2. MEDIDAS PARA PREVENIR O INÍCIO E A 

PROPAGAÇÃO DO SARS-CoV-2 NA ESCOLA 

Para prevenir o início e a propagação da 

COVID-19 na escola, foi construído um plano de 

retorno que reúne protocolos de segurança 

sanitária e diretrizes pedagógicas, reorganização 

do espaço físico e dos horários de entrada e saída, 

sinalização dos corredores, orientação dos fluxos 
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de pessoas, limpeza frequente do ambiente e 

superfícies, uso obrigatório de máscaras, 

distanciamento físico, higiene das mãos e etiqueta 

sanitária. 

 

O protocolo de segurança sanitária está 

disponível no site do COLUN no endereço 

eletrônico: www.colun.ufma.br. 

O uso de máscaras é obrigatório a todos os 

membros da comunidade escolar, durante todo o 

tempo de permanência nas dependências da 

escola. São recomendadas as máscaras de tecido 

preferencialmente de 3 camadas, cirúrgicas ou 

PFF2.  

A higiene apropriada e frequente das mãos 

com álcool a 70% ou água e sabão, distanciamento 

físico entre as pessoas, não compartilhamento de 

objetos de uso individual e a adoção de 

comportamento amigável sem contato físico são 

algumas das práticas diárias que devem ser 
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implementadas por todos que frequentam o 

ambiente escolar.  

 

2.1 Reorganização do espaço físico e dos 

horários de entrada e saída 

A entrada dos alunos na Escola será realizada 

pela área lateral da quadra de esportes. A 

temperatura corporal será verificada por meio de 

termômetro digital infravermelho, tendo como 

limite de segurança a temperatura corporal de 

37.2°C. 

                    

Os alunos devem utilizar máscaras faciais e 

nunca comparecer ao COLUN com sintomas 

gripais.  
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Na presença de sintomas sugestivos de COVID-

19, como: tosse, febre, coriza, dor de garganta, 

dificuldade para respirar, fadiga, tremores e 

calafrios, dor muscular, dor de cabeça, perda 

recente do olfato ou paladar, diarréia e dor 

abdominal, os responsáveis do aluno devem 

informar imediatamente à Escola.  

 

Para maior segurança dos alunos e demais 

membros da escola, os horários de entrada dos 

alunos foram escalonados conforme a série:  

▪ No turno matutino (Ensino Fundamental) 

os alunos das turmas do 5°A, 5°B, 5°C, 

6°A, 6°B e 6°C deverão entrar na escola a 

partir do 1° horário às 7:15 h. 

▪ Os alunos das turmas 7°A, 7°B, 7°C, 8°A, 

8°B, 8°C, 9°A, 9°B e 9°C, deverão entrar na 

escola a partir do 2° horário às 7:55 h. 

▪ No turno vespertino (Ensino Médio) as 

turmas 1°A, 1°B, 1°C, 1°D, 3°A e 3°B 

entrarão na escola no 1° horário, às 13:15 

h. 



 

 
9 

▪ E as turmas do 2°A, 2°B, 2°C, 2°D, 3°C e 

3°D só poderão adentrar na escola a 

partir do 2° horário às 13:55 h.  

                                      

Os alunos serão orientados a sair da escola 

após a última aula ministrada, independente do 

horário, evitando a permanência nos espaços da 

escola, a fim de reduzir aglomeração e manter o 

distanciamento. 

 

2.2 Lanche e recreio 

O lanche fornecido pela escola será distribuído 

aos alunos, em princípio, nas salas de aula e/ou no 

refeitório de acordo com escala pré-estabelecida 

pela escola, no turno matutino e vespertino. 

Recomenda-se que durante o recreio, os alunos 

mantenham o distanciamento e evitem 

aglomeração. 
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2.3 Sinalização do piso e orientação do fluxo 

de pessoas 

O fluxo de entrada e de saída da escola será 

sinalizado nos diferentes espaços e nos 

corredores de sentido único, observando o 

distanciamento mínimo obrigatório entre as 

pessoas. 

 

 

É importante respeitar o distanciamento entre 

as pessoas em refeitórios, laboratórios, biblioteca 

e durante as atividades escolares. 
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2.4 Limpeza dos banheiros, salas de aula e 

superfícies  

As salas de aula e os banheiros serão 

higienizados no final de cada turno, manhã e 

tarde, e sempre que for necessário. 

A limpeza de piso, pias e vasos sanitários será 

realizada com água e sabão e água sanitária, 

conforme orientação sanitária. 

A escola instituiu rotina de limpeza frequente 

de locais e superfícies de uso rotineiro, tais como, 

corrimãos, maçanetas, puxadores de portas, 

torneiras de bebedouros e de banheiros, 

descargas de banheiros, interruptores de luz, 

entre outros. 
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2.5 Ventilação adequada nos espaços da Escola 

Os ambientes serão mantidos arejados, com as 

janelas e portas abertas e ventilação natural, 

evitando o uso de ar-condicionado, quando 

possível. Caso o ar-condicionado seja a única opção 

de ventilação, a limpeza dos filtros será realizada 

regularmente. 

 

3. MEDIDAS PARA PREVENIR O INÍCIO E A 

PROPAGAÇÃO DO SARS-CoV-2 NA SALA DE AULA 

As medidas de prevenção e controle da COVID-

19 na sala de aula incluem: 

▪ Distanciamento físico  

As carteiras escolares das salas de aula serão 

organizadas respeitando a distância de segurança 

possível entre os estudantes e não devem ser 

deslocadas pelos alunos. 
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É recomendado que os estudantes não se 

reúnam em grupos grandes ou próximos uns aos 

outros durante as atividades escolares. 

 

Os alunos serão sensibilizados sobre a 

importância de reduzir as conversas paralelas 

durante o período em sala de aula, a fim de 

minimizar a presença de gotículas e aerossóis 

liberados no ambiente.  

▪ Uso de máscara 

Utilizar máscara e realizar troca da mesma a 

cada três horas, portanto é recomendável que 

todos tragam máscaras de reserva para realizar a 

troca.  

As máscaras sujas deverão ser guardadas na 

sacolinha “suja”. As máscaras limpas devem ser 

armazenadas em outra embalagem. Não usar a 

mesma embalagem para guardar as máscaras 

limpas e sujas.  
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As máscaras descartáveis devem ser 

descartadas em lixeiras com tampa, identificadas 

com a etiqueta “DESCARTE AQUI SUA MÁSCARA”, 

distribuídas nos locais de maior circulação de 

pessoas da escola. 

O uso correto das máscaras corresponde a 

cobrir completamente nariz, boca e queixo e sem 

aberturas nas laterais.   

 

Fonte: Centers for Disease Control and Prevention. Your guide to masks. 2022. 

 

▪ Higiene frequente das mãos 

Será disponibilizado álcool a 70% nas salas de 

aula para garantir a higienização das mãos, 

principalmente após aplicação de atividades, antes 

e após as refeições. 

Nas ilustrações abaixo está a descrição da técnica 

de higiene da mãos com álcool a 70% (OpenWHO, 

2020). 
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Fonte: World Health Organisation (WHO). OpenWHO, Precauções básicas: higienização das 

mãos. 2020. 

 

Os objetos de uso pessoal, tais como telefones 

celulares, tablets, canetas, lápis, copos, talheres, 

toalhas e escovas de dente não devem ser 

compartilhados. 

As mãos devem ser lavadas com água e sabão 

sempre que for visível a presença de sujidades e 

nas diversas situações, como: após usar o 

transporte público, após utilizar o banheiro, após 
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tossir, espirrar ou assuar o nariz, antes e depois do 

lanche, a cada troca de máscaras, no retorno para 

a sala de aula, após o uso de utensílios e de 

materiais de limpeza, após recolher lixo e resíduos, 

após manusear dinheiro. 

Veja a descrição da técnica de higiene das mãos 

com água e sabão (OpenWHO,2020), nas 

ilustrações abaixo: 

 

 

 

 

Fonte: World Health Organisation (WHO). OpenWHO, Precauções básicas: higienização das 

mãos. 2020. 
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▪ Etiqueta respiratória 

Todos na escola devem conhecer as medidas de 

prevenção da COVID-19, incluindo a higienização 

apropriada e frequente das mãos, uso de 

máscaras e etiqueta respiratória.   

A etiqueta respiratória corresponde as atitudes 

efetivas realizadas individualmente para bloquear 

a disseminação de gotículas e germes 

provenientes de espirros e tosse, possíveis de 

contaminar outras pessoas no mesmo ambiente.  

Além da etiqueta respiratória, citamos outros 

cuidados que reduzem a propagação das doenças 

respiratórias e da COVID-19: 

✓ Não manipular as máscaras pela parte 

externa. 

✓ Não comparecer ao COLUN-UFMA com 

sintomas gripais e comunicar à coordenação 

para proceder ao abono de faltas. 

✓ Evitar tocar nariz, olhos e boca. 

✓ Em caso de tosse e espirro, não remover a 

máscara em uso, proteger nariz e boca de 

forma adequada, usando a junção interna do 

cotovelo ou papel toalha. Fazer a troca da 

máscara em seguida. 
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✓ Não cumprimentar por meio de abraços, 

apertos de mãos ou beijos. 

✓ Utilizar copos ou garrafas individuais para o 

consumo de água; evitar o contato direto da 

boca com bicos ejetores ou torneiras dos 

bebedouros. 

✓ Realizar a automonitorização para reconhecer 

os sintomas sugestivos de COVID-19. Nas 

crianças menores, os pais e responsáveis 

devem fazer a busca. 

 

▪ Ventilação adequada  

As salas de aula devem permanecer com janelas 

e porta abertas, mesmo quando em uso do ar-

condicionado, para aumentar a diluição do ar 

interno pelo ar externo, quando as condições 

ambientais e os requisitos do edifício assim 

permitirem. 

As atividades escolares que reunirem as 

condições de ser realizadas ao livre serão 

recomendadas, conforme apropriado e 

planejamento prévio com as coordenações.  

▪ Limpeza e desinfecção 
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As salas de aula serão limpas regularmente, 

após cada turno assim como as superfícies tocadas 

com frequência, como maçanetas, carteiras, 

suprimentos, interruptores de luz, batentes de 

portas e equipamentos.  

Será disponibilizado nas salas de aula, álcool a 

70% e papel toalha para a limpeza da estação de 

trabalho do professor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os cuidados descritos nesta cartilha farão 

parte do cotidiano institucional e precisam ser 

adotados pelos alunos, professores, servidores e 

terceirizados do COLUN. Os esforços empregados 

ajudarão na retomada das aulas presenciais 

fortalecendo o ambiente laboral como espaço de 

proteção e promoção da saúde e bem-estar de 

todos. 
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