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PROTOCOLO DE VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS 
A TODOS OS COLABORADORES  

 
ELABORADO PELO COMITÊ PROTEÇÃO E SEGURANÇA, 

 responsável: Ir. Maria Vieira de Souza e equipe: Ana Paula Bernardez e Roberta Manhães 
 

Uma coisa é certa: não importa o que mude, não esconderemos nossa alegria em 

reencontrar nossos colegas e nossa comunidade educativa! 
“SORRIR COM OS OLHOS” 

 

 Estamos vivendo, nestes últimos tempos, uma experiência diferenciada que 
jamais pensávamos passar. Tudo parecia, até início deste ano, algo presente 
somente em relatos históricos e, de repente, vimo-nos imersos neste contexto de 
pandemia, exigindo que administrássemos nossa vida pessoal e de trabalho de uma 
maneira nova, até então somente presente em nosso imaginário.  
 Aproveitemos esse tempo para avaliar e fortalecer nossas atitudes, nossos 
sentimentos e pensamentos positivos para enfrentarmos com coragem e fé o “novo 
normal”, procurando refletir com mais profundidade o valor de nossa VIDA e do 
nosso compromisso com o NOVO que está surgindo. E para perceber esta novidade 
precisamos de disposição, respeito e responsabilidade para enfrentar o “novo 
normal”, renovando a civilização baseada na solidariedade, no amor, na humildade, 
na justiça social, na ecologia, na valorização da vida, do tempo presente e das 
coisas simples; praticando pequenos gestos para criar novos hábitos humanizados e 
que “cuidando somos cuidados”. 
 Novas épocas, novos hábitos: esse momento exigirá de todos a mudança de 
alguns hábitos e atitudes para cessar a proliferação do vírus. A infecção por Covid-
19 é uma doença cuja propagação pode ser reduzida se tomarmos alguns cuidados. 
 Foi pensando nesse cuidado que elaboramos este material com o objetivo de 
capacitar os colaboradores do Colégio Maria Imaculada sobre as premissas básicas 
para garantir a saúde de todos e para o bom funcionamento da escola.  

Toda comunidade educativa deverá seguir as medidas de prevenção e 
combate à infecção por coronavírus determinado por este estabelecimento. 

Cuidados que devemos ter com os trabalhos e a equipe de manutenção.  
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 Sabemos que com o Covid-19 a limpeza ficou muito mais exigente, agora, 
mais que nunca, todos deverão redobrar os cuidados com a higienização dos 
ambientes da escola. A equipe de manutenção deve coordenar com a equipe de 
limpeza as atividades que devem ser executadas. Cada um deve ser vigia de si 
mesmo para facilitar e redobrar os cuidados, sendo responsável pela saúde da 
escola.  
Quem não cumprir com as regras receberá advertência, suspensão ou pode ser 
demitido por justa causa.  
 
SEGUEM AS ORIENTAÇÕES:  
 O comprometimento da Comunidade Educativa, colaboração do público em 
geral e a fiscalização dos órgãos públicos e dos pais/responsáveis, acarretará a 
eficácia das regras abaixo: 

• Álcool em gel: Cada sala de trabalho deverá ter álcool 70%, que devem ser 
mantidos abastecidos; 

• Temperatura corporal: Ao chegar ao trabalho a temperatura corporal será 
medida. Quem estiver com a temperatura acima de 37.5 será orientado a 
como proceder;  

• Uso de máscaras: É obrigatório o uso de máscara por todos, incluindo 
alunos, professores, colaboradores, responsáveis e visitantes em todas as 
áreas comuns, e só retirar durante as refeições. Devem ser trocadas a cada 
três horas ou sempre que ficarem sujas ou úmidas.  

• Não permitir o acesso de pessoas sem máscara às dependências da escola 
• Distanciamento social: Obedecer ao distanciamento de dois metros ou quatro 

metros quadrados por pessoa; 
• Higienização das mãos: Higienizar as mãos antes e depois de cada atividade 

usando água e sabão líquido ou, quando não for possível, álcool 70% em gel;  
• Adornos: É proibido o uso de adornos (brincos, cordão (cordões), anel (anéis), 

pulseiras, etc). Caso use óculos, proceder a sua correta higienização; 
• Material de uso pessoal: Não compartilhe com colegas materiais de uso 

pessoal como, talheres, copos ou armários. É um momento para manter os 
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armários o mais vazio possível, arejados e limpos. Não se deve compartilhar 
armário e estantes. Limpeza diária com detergente; 

• Bebedouros: Somente devem ser usados para encher seu copo ou garrafa 
trazidos de casa; 

• Higienização de equipamentos: Materiais como ferramentas e equipamentos 
de limpeza são também de uso compartilhado, mas com menor intensidade, ou 
seja, não ficam passando de mão em mão, como por exemplo, baldes, cestas, 
carrinhos, rodos, vassouras entre outros. Por isso, a recomendação é a 
higienização antes do começo da utilização.  
✓ Ter atenção especial nos cabos, nas alças, nas manoplas de carrinhos, 

enfim em todo lugar que levamos as mãos com muita frequência. 
✓ Os funcionários de manutenção trabalham de forma intensa com as mãos, 

tocando vários objetos e superfícies para executar uma mesma tarefa, 
nesse sentido se faz muito necessário a higienização constante das mãos, 
das luvas e o uso de máscara de acrílico para que se evite levar as 
mãos ao rosto e principalmente aos olhos. 

✓ As luvas de borracha devem ser higienizadas com álcool 70% após cada 
uso e armazenadas em local arejado. 

Cada um é responsável para higienizar os objetos: teclados, telefones, mouse, 
rádios e outros. Estes artigos, serão limpos por cada usuário. Será sua primeira 
obrigação ao assumir o turno e os objetos deverão ser higienizados cada vez que 
trocar de mãos. 

• Segurança: Não tenha vergonha de oferecer o cotovelo para cumprimentar.   
Quando for manipular caixas, correspondências, carrinhos ou bagagem, após 
lavar as mãos com água e sabão, na impossibilidade usar álcool 70%. 

• Celular (higienizado): É PROIBIDO o uso de celular durante o trabalho, 
exceto como instrumento de trabalho pedagógico. 

• Entregadores: Os fornecedores devem higienizar adequadamente as mãos com 
álcool em gel antes da entrega e lembrar que a utilização da máscara é 
obrigatória. 
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• Transporte de resíduos: Para diminuir a circulação do vírus é muito importante 
o cuidado que temos com os resíduos. Antes, se prepare!  Use seus EPIS, 
máscara, luvas de borracha específicas para esta tarefa, avental lavável, 
proteção facial de acrílico.   Retire o lixo antes de que a lixeira esteja cheia. 
Quando retirado da lixeira, feche o saco imediatamente. 
Mantenha os depósitos de lixo sempre limpos. 

 
Cuidados pessoais: 
 A crise do CORONAVÍRUS exige redobrar nossos cuidados com a higiene 
pessoal. Isso vale não somente para o trabalho, mas para todo o nosso convívio. 
Lembramos de algumas recomendações: 

• Uniforme completo e limpo; 

• Barba e cabelos limpos; 

• Cuidado com as unhas que devem sempre estar limpas e curtas; 

• Banho diário. 

 Cuidado com os uniformes: O uniforme de trabalho dever ser exclusivo para 
utilização dentro do colégio durante o expediente. É PROIBIDO circular fora do 
colégio com o uniforme de trabalho. É obrigatória a troca diária do uniforme. Não 
repita um uniforme de um dia para o outro. No final do dia retire o uniforme, dobre 
e guarde em saco plástico para levá-lo à sua casa. Não deixe o uniforme usado 
solto dentro de sua mochila ou sacola. Ao chegar em casa ponha direto para lavar, 
se possível lave o uniforme separadamente. O uniforme limpo também deve ser 
transportado em uma sacola plástica fechada. Sugerimos ter duas sacolas plásticas, 
uma para levar o uniforme limpo e outra para o uniforme usado. 
EPIS (Equipamento de Proteção Individual): 
 O EPI é importante para proteger os profissionais individualmente, reduzindo 
qualquer tipo de ameaça ou risco para o trabalhador e seus colegas. É obrigação 
de cada um se responsabilizar pelo o uso adequado dos equipamentos de 
proteção individual e sua HIGIENIZAÇÃO. 
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Equipe da Limpeza 
 
• Máscaras protetoras; 
• Protetor facial acrílico para o transporte de lixo; 
• Avental lavável para transportar lixo;  
• Luvas de borracha especificas para lixo; 
• Luvas de borracha para outras atividades; 
•  Toucas. 
 
Equipe de manutenção 
 
• Máscaras protetoras; 
• Protetor facial acrílico para execução de tarefas; 
• Luvas de borracha; 
 
Administrativos e Recepção 
 
• Máscaras protetoras; 
• Protetor facial acrílico, quando na portaria ou na recepção. 
 
Cuidados que devemos ter ao realizar o nosso trabalho: 
Registrar limpeza:  

• Fazer checklist do que deve ser limpo;   
• Registrar a hora;  
• Ter previamente definido as áreas. 

Retirar das áreas comuns e de serviço: 
• Revistas: Retirar da recepção e áreas comuns os livros, revistas e jornais; 
• Artigos de decoração: eliminar artigos de decoração que estejam ao alcance 

do público e que possam ser manuseados ou que pelo seu material junte 
muito pó;  
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• Almofadas: Eliminar as almofadas com revestimento de pano das áreas 
comuns. 

 
Limpeza das áreas comuns: são os lugares onde mais circulam pessoas. 

• Tapetes: Lavar e guardar em lugar seco e liso, sem objeto em cima; 
• Maçanetas/corrimãos/interruptor de luz: Aplicação de álcool 70% com pano 

multiuso, a cada 02 horas; 
• Relógio de ponto: Aplicação de álcool 70% com pano multiuso a cada 2 

horas; 
• Balcão/mesas/carteiras/cadeiras/superfícies lisas: Após passagem de pano 

multiuso com detergente de uso geral, aplicação de álcool 70% com pano a 
cada 3 horas; 

• Torneiras e bebedouros: Após passagem de pano multiuso com detergente de 
uso geral, aplicação de álcool 70% com pano a cada 3 horas; 

• Calçadas e caminhos: Lavagem com limpa pedras e máquina, uma vez por 
mês; 

• Moveis/sofás ou poltronas revestidas de material lavável: Passar uma vez ao 
dia um pano úmido com desinfetante e restringir o uso por um pequeno 
período, até secar; 

• Piso interno: Limpeza diária com detergente sem aplicação de álcool 70%; 
• Lavagem dos panos de uso geral: Durante o processo de uso, lava-se o 

pano com detergente e água. No final do trabalho, os panos são colocados 
de molho no sabão até o dia seguinte. 

 
Banheiros: 

• Vaso sanitário e mictório: Limpeza diária com detergente de uso geral sem 
aplicação de álcool a cada 2 horas; 

• Botão de descarga: Limpeza diária com detergente de uso geral. Após 
passagem, aplicação de álcool 70% sem pano a cada 3 horas; 



         
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
Evangelizando e Educando um Mundo Novo 

Rua São Francisco Xavier, 935 – 20550-011 Rio de Janeiro – RJ – cmirj.com.br 

 
 

• Pia/Piso: Limpeza diária com detergente de uso geral. Sem aplicação de 
álcool; 

• Sabonete, água e papel toalha: deverão ter sempre à disposição do usuário. 
 

Salas de aula:  
 
 Aumentar a frequência de higienização das áreas de maior circulação, incluindo 
os banheiros, salas de aula, refeitórios e demais áreas de alimentação.  É 
recomendado que seja feita a limpeza concorrente no mínimo a cada três horas e 
a limpeza terminal antes ou depois do expediente.  Em alguns casos, pode ser 
necessária a realização da limpeza imediata. 
 
Infantil e Integral:  
 

• Salas: A limpeza deverá ser realizada sem a presença das crianças, utilizando 
álcool 70% nas superfícies, mobiliários, materiais e brinquedos a serem 
higienizados; 

• Trocadores de fraldas: Fazer a limpeza concorrente com álcool 70% após 
cada utilização, bem como providenciar o descarte das fraldas e de outros 
materiais usados; 

• Colchonetes: Fazer a limpeza concorrente dos colchonetes e demais itens 
após cada utilização nos períodos de descanso das crianças.  No horário de 
descanso das crianças, é recomendado que os colchonetes sejam mantidos 
afastados, obedecendo ao distanciamento de precaução. As crianças poderão 
ser posicionadas de forma alternada, invertendo o direcionamento de pés e 
cabeça; 

• Roupas: Recomendar que cada criança possua mais de uma muda de roupas 
(inclusive toalhas e roupa de cama) para troca, sempre que necessário. As 
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roupas deverão vir protegidas e as mudas usadas deverão ser mantidas 
devidamente embaladas, até o momento da lavagem.  

 
Ensino Fundamental e Ensino Médio: 

• Higienizar diariamente com água sanitária diluída (uma parte de água sanitária 
para nove partes de água), aplicando em todos os ambientes, deixando agir 
por 10 minutos antes da chegada das pessoas envolvidas nas atividades 
presenciais. 

Refeitório: 
• Lanche e almoço: Cada um é responsável por trazer o seu lanche e almoço; 
• Ambiente: O número de assentos será limitado a 5 (cinco) pessoas por vez. 

Será reservado um novo local para as refeições de forma a ser mantida a 
distância recomendada;  

• Uso de geladeira: Colocar somente a marmita envolvida em saco plástico, 
sem a bolsa térmica (não poderá ser deixada no refeitório); 

• Piso/móveis/equipamentos: Limpeza diária com detergente de uso geral. 
Superfícies, limpeza detergente e aplicação de álcool 70% após o uso. 
Manipulação de equipamentos com uso de luva.  

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

• Manter todos os ambientes bem arejados, se possível com portas e janelas 
abertas para melhor circulação do ar (sugestão – acrescentar); 

• Delimitar, por meio de sinalização, da capacidade máxima de pessoas nas 
salas de aula, bibliotecas, ambientes compartilhados, respeitando o 
distanciamento mínimo obrigatório. 

• Permanecer de portas abertas nos horários de entrada e saída de salas para 
evitar pontos de contato, como em maçanetas; 
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• Recomendar que os alunos de cada turma fiquem sempre na mesma sala, 
para evitar troca de espaços e grande movimentação nos corredores. Os 
professores devem ser os únicos a trocar de sala; 

• Orientar para que os alunos ocupem sempre a mesma cadeira e mesa dentro 
da sala, com controle e mapeamento do local; 

•  Recomendar que os estudantes não permaneçam na escola após o término 
das aulas; 

• Compreender que crianças até 6 (seis) anos não podem ir desacompanhadas 
ao banheiro, pois necessitam de auxílio na utilização do sanitário bem como 
na higienização das mãos após o uso; 

• Só serão permitidas as atividades que não demandem interação física e 
ocorram sem o contato entre os alunos e sem compartilhamento de materiais, 
maior atenção com os alunos no recreio; 

• Manter registro atualizado do acompanhamento de todos os colaboradores e 
alunos afastados para isolamento domiciliar (quem, quando, 
suspeito/confirmado, em que data, serviço de saúde em que é acompanhado, 
se for o caso, etc).  
 

• Caso haja delivery na recepção para algum funcionário: o responsável do 
mesmo, deverá comunicar à recepcionista para ela se organizar. O objetivo é 
delimitar a circulação dos motoboys a uma área específica, facilitando assim a 
limpeza.  

 
“Toda pessoa que esteja doente tem o direito de ter sua identidade reservada. 
Queremos que compartilhe conosco para nos proteger e proteger aos demais 
colegas, por isto seja muito discreto não compartilhe informações além do 
necessário para que possamos montar a rede de proteção”. 

Respeito, discrição e acolhimento! 
 
 

Em Rio de Janeiro, 15/07/2020. 
Ir. Maria Vieira de Souza 

Ana Paula Nunes Bernardez 
Roberta de Souza Manhães 


