
Instruções para o retorno das
aulas presenciais em 2021!

PROTOCOLO

INST I TUC IONAL

COV ID - 1 9



Sumário
1. Introdução ..................................................................02
2. Protocolos de biossegurança .......................03
      2.1 Chegada à Escola ....................................................................04
      2.2 Distância Segura .....................................................................06
      2.3 Alimentação ...............................................................................06

   2.4 Procedimentos de Higienização .................................07
      2.5 Banheiros, Lavatórios e Vestiários ...............................07
      2.6 Bebedouros ................................................................................08
      2.7 Tapetes Sanitizantes ............................................................08
      2.8 Kits de Limpeza .......................................................................08
      2.9 Dispenser de Álcool em Gel 70% .................................08
      2.10 Etiqueta Respiratória .........................................................09
      2.11 Máscaras ......................................................................................09
      2.12 Higienização das Mãos .......................................................10

3. Estrutura do Trabalho Pedagógico ............11
      3.1 Modelo Híbrido ...........................................................................12
      3.2 Modelo Remoto .........................................................................13

01



Caros alunos, pais/responsáveis,

Este documento pauta a realização da retomada
gradativa das aulas presenciais. Nele, além do resumo
da Resolução 11/2021, estão pontuados os protocolos de
biossegurança, o esquema de retomada presencial e
o trabalho pedagógico a ser realizado a partir de então.

A FITO, mais uma vez, está se organizando para que a
retomada seja segura para todos os envolvidos:
alunos, família, professores e colaboradores da
Instituição, além de se capacitar para as adaptações
necessárias de seu espaço físico, aquisição e instalação
dos equipamentos e de habilitar as equipes que
compõem a Escola, a lidar com esse novo momento.

Nesse modelo de retomada, será necessário que as
pessoas aprendam a encarar os novos modelos de
convivência, de relacionamento, de cuidados com os
protocolos sanitários, guiando passo a passo dentro da
Escola. Esses protocolos estão embasados na
Resolução SEDUC 11/2021, que serão obrigatórios para
todos que se envolverem com a Escola.

Na esperança de enfrentarmos essa nova etapa com
leveza, acolhimento e muito carinho, colocamo-nos à
disposição.

 1. Introdução
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2. Protocolos de
biossegurança



Antes de sair de casa: Colaboradores, pais,
responsáveis deverão fazer a investigação de
sintomas e a medição de temperatura diariamente.
Caso a temperatura esteja acima de 37,5°C, a
recomendação é ficar em casa.

Para aqueles que utilizam transporte escolar,
haverá ainda uma barreira antes da entrada no
veículo, tanto na ida à escola quanto no retorno.

(Os pais/responsáveis devem observar se os
transportadores escolares estão seguindo o
protocolo sanitário em seus veículos, disponível em
< www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp >).

Na entrada da escola: medição de temperatura,
higienização das mãos e checagem de máscaras.

Será proibida a entrada de pais, responsáveis ou
qualquer outra pessoa de fora na escola, evitando
aglomerações nos horários de pico.
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2.1 Chegada à Escola



O aluno deverá retornar para casa e buscar 
 atendimento médico, se necessário;
Crianças ou adolescentes  aguardarão em sala
isolada, segura e arejada, respeitando o
distanciamento de 1,5 m até que pais ou
responsáveis possam buscá-los; 
Caso a alteração de temperatura seja
identificada em um aluno durante a
permanência no colégio, ele será encaminhado a
sala específica destinada ao isolamento, onde
aguardará o responsável.

Caso a temperatura esteja acima de 37,5 °C:

Alunos que manifestem os sintomas, característicos
do COVID-19, devem permanecer em casa e
comunicar sua ausência à coordenação pedagógica
e enviar o atestado médico à escola. Nesse caso, o
aluno deverá permanecer em casa até a liberação
médica.

Durante o dia, na sala de aula, os professores que
receberam capacitação específica farão a checagem
de sintomas, orientação de troca de máscaras  e
orientação para a higienização frequente das mãos.
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06

Manutenção da distância mínima de um metro e
meio entre pessoas, exceto nos casos em que os
alunos dependam de acompanhamento ou
cuidados especiais. 
Para que o distanciamento seja garantido,
iremos demarcar a área em locais com fila,
orientar o fluxo de pessoas, indicar direção e
delimitar o espaço a ser utilizado ou instalar
barreiras físicas. 
Ainda com o objetivo de manter a distância
segura, as salas de aula terão número reduzido
de alunos (a porcentagem de alunos vai
depender da fase em que se encontra a cidade).

2.2 Distância Segura

A recomendação é que os alunos tragam de suas
casas lanches individuais em embalagens
descartáveis, além de garrafas individuais de
água para evitar o reabastecimento na escola.
Os alimentos trazidos de casa ou adquiridos na
escola deverão ser manuseados e armazenados
da forma correta. Esses alimentos deverão ser
embalados/fornecidos de forma individualizada
e de fácil manipulação. Utensílios pessoais como
talheres, copos ou garrafas deverão ser
higienizados e nunca compartilhados.

2.3 Alimentação



2.4 Procedimentos de
Higienização

Conforme os protocolos sanitários, os processos
de higienização serão definidos  em limpeza
assídua - é um processo de remoção de
sujidade que visa suprir demandas mais
urgentes - e limpeza final – é o processo de
limpeza detalhado.
A limpeza final deverá ser realizada em todas as
superfícies de diferentes dependências e inclui
paredes, vidros, portas etc. 
A limpeza e a desinfecção de ambientes e
objetos serão realizadas frequentemente com
os produtos adequados.

Esses espaços serão higienizados antes da
abertura, após o fechamento e, no mínimo, a cada
três horas.
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2.5 Banheiros, Lavatórios e
Vestiários



2.6 Bebedouros
Serão desativados os dispositivos para consumo
direto de água e mantidos apenas os locais de
reabastecimento para copos e garrafas.
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2.7 Tapetes Sanitizantes
A escola será equipada com tapetes sanitizantes,
que permitem a higienização das solas dos
sapatos. Será necessário limpar os pés no tapete e,
em seguida, retirar o excesso do produto no local
indicado.

2.8 Kits de Limpeza
Os kits de limpeza, que incluem um borrifador
com álcool 70% e toalha de papel ou pano
descartável, estarão disponíveis em todos os
ambientes.

2.9 Dispenser de Álcool em
Gel 70 %
O dispenser de álcool em gel estará presente em
todos os ambientes e áreas comuns, com
indicações visuais de como realizar a higienização
das mãos com a utilização do produto.



2.10 Etiqueta Respiratória
O vírus pode ser propagado por meio de gotículas
de saliva que também podem ser encontradas em
superfícies não higienizadas. Por isso, algumas
medidas de etiqueta respiratória deverão ser
observadas.
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Cubra tosses e espirros com lenços
descartáveis ou a parte interna do
cotovelo, nunca com as mãos.

Sempre lave as mãos antes de tocar nos
olhos, nariz e boca.

Cumprimente as pessoas sem contato
físico.

2.11 Máscaras
É obrigatório o uso de máscara  por todo o tempo
de permanência na escola, com troca por uma
máscara limpa  em caso de umidade ou sujeira. 
O armazenamento deve observar as medidas de
segurança.



1. 2. 3.

4. 5. 6.

Aplique um pouco
de sabonete nas

mãos.

Ensaboe as
palmas das mãos  

uma na outra.

Esfregue os dedos
e as unhas para
lavar cada um

deles.

Esfregue a parte
de trás das mãos
uma na outra e

vice-versa.

Enxague as mãos
com água.

Seque as mãos
com toalha
descartável.
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2.12 Higienização das Mãos

Antes do início das atividades escolares, na barreira de
entrada da escola; 
Após tossir, espirrar, manusear objetos compartilhados,
usar o banheiro e colocar ou tirar a máscara de proteção; 
Antes e após as refeições;  
A cada troca de ambiente.

Uma das principais formas de transmissão de doenças é o
contato pelas mãos, e a higienização correta, com água e
sabão ou álcool em gel 70%, é bastante eficaz na proteção
contra a COVID-19. A higienização deverá ocorrer de acordo
com as orientações corretas e nos seguintes
momentos: 



3. Estrutura do Trabalho
Pedagógico



Conhecido também como blended learning, é a
combinação do ensino presencial, que ocorre na
sala de aula, com o ensino à distância (aulas
remotas), que utiliza tecnologias para a
continuidade dos estudos,  criando um ambiente
de aprendizado integrado.

O ensino híbrido será estruturado via atividades
síncronas, nas quais o professor e os estudantes
trabalharão juntos em horário pré-definido de
maneira on-line e presencial.

Esta parte trata  da rotina e os procedimentos
pedagógicos que os alunos e familiares podem
esperar na retomada das aulas presenciais. 

As interações presenciais serão limitadas, por meio
da redução dos espaços utilizados e do número de
alunos nos agrupamentos, que serão estruturados
em turmas fixas.
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3.1 Modelo Híbrido



Os professores possibilitarão a execução de
trabalhos e aulas virtuais a partir de casa,
equivalentes às atividades oferecidas
presencialmente. Essa opção se destina aos
alunos que tenham fatores de risco ou
mantenham contato próximo com portadores
do COVID – 19 e  àqueles cujas famílias optarem
por se manterem no modelo de ensino a
distância neste momento. 
Caso a família deseje, o aluno poderá realizar as
atividades de ensino e aprendizagem
exclusivamente por meios remotos. Serão
mantidas aulas online, com alternância de
momentos síncronos e assíncronos, de acordo
com a faixa etária dos alunos. Todas as
atividades que serão oferecidas
presencialmente, tais como avaliação
diagnóstica, retomada de conteúdos e
avaliação semestral, terão um equivalente a 
 distância.

Aulas e trabalhos remotos:
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3.2 Modelo Remoto


