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Introdução
Este Protocolo destina-se à
comunidade escolar do Colégio
São Judas Tadeu e tem por
objetivo apresentar um plano de
retomada às atividades escolares
presenciais, estabelecendo
diretrizes para um retorno seguro.

o distanciamento social,
o uso de máscaras,
a higienização das mãos com água e sabão ou
álcool 70%. 

Tal procedimento faz-se necessário diante da atual
situação de Pandemia causada pela ação do Novo
Coronavírus, o COVID – 19. O vírus em atuação pode
variar do resfriado comum a doenças mais graves,
como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers-
Cov) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars-
Cov). 
É transmitida através de gotículas aéreas vindas
diretamente de pessoas infectadas, em contato
próximo, ou de superfícies e objetos contaminados. 

As medidas de prevenção universais são: 

vacinação da população. 



Como irá funcionar 
As escolas pertencem à categoria de Risco de exposição
mediano ao Sars- Cov (de acordo com OSHA –
Occupational Safety and Health Administration), podendo
o profissional ter contato frequente e/ou próximo com
outras pessoas que não são pacientes suspeitos ou
conhecidos de COVID-19. Desde que sejam respeitadas
as medidas de proteção necessárias e de acordo com o
Plano Municipal de enfrentamento à Covid, as escolas
podem ser autorizadas a funcionar presencialmente. Em
Contagem, a autorização para o retorno gradual e
progressivo ocorreu com o Decreto nº 215 de 06 de julho
de 2021. 



O Protocolo do
Colégio São Judas
Tadeu tem por base
de regulamentação: 

a Comunicação, 

a Higiene e cuidados pessoais, 

o Isolamento de grupos (Bolhas) e 

Estes estão especificados
didaticamente na Organização do

espaço físico e na Organização
pedagógica e da rotina escolar,

direcionada ao público
interessado. Foi elaborado de

acordo com as atuais orientações
sanitárias e pedagógicas e poderá

sofrer alterações considerando
novas descobertas ou

determinações legais oriundas
dos órgãos competentes.

a Organização e limpeza de ambientes, 

o Distanciamento social, 

o monitoramento 



Organização do
Espaço Físico 

1-Recepção e Portarias
1.1. É obrigatório o uso correto de máscaras tanto pelos
profissionais que atendem no setor quanto por pessoas que
circulam pelo local. 
1.2. O atendimento será realizado com distanciamento de 2 m ou
com barreira de proteção.
1.3. A permanência de pessoas será permitida apenas na
recepção e para atendimento de secretaria, sendo respeitada a
lotação máxima indicada.
1.4.  A entrada e saída pela portaria é exclusiva para alunos. 
1.4.1. É obrigatório o uso de face shield (máscara transparente)
pelos funcionários. 
1.4.2. Pais ou responsáveis não poderão entrar pelas portarias;
      



 1.4.3 - Alunos da Educação Infantil devem entrar pela Portaria 02 ( R. Edmir Leão) e
alunos do Ensino Fundamental e Médio pela Portaria 01 (R. Miguel de Souza Arruda). 
 1.4.4 - A entrada e saída será realizada de acordo com cronograma para cada
segmento, estabelecendo um intervalo mínimo de 15 minutos entre as turmas, para
evitar filas ou aglomeração nas portarias. 
1.5 - A entrada de alunos e funcionários será autorizada somente após a aferição de
temperatura e higienização das mãos com álcool 70%.
 1.5.1 - É vedada a entrada e permanência de estudantes e funcionários com
temperatura corporal superior a 37º C ou que apresentarem sintomas respiratórios
tais como perda de olfato ou paladar, tosse seca, dificuldade respiratória aguda,
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 
 1.5.2 - Funcionário que apresente os sintomas deverá ser orientado a permanecer em
isolamento domiciliar e a administração escolar deverá seguir normativa da
Secretaria Municipal de Saúde.



2 - Salas de aula e
ambientes de uso comum
2.1 – As salas de aula e espaços comuns
fechados serão sinalizados com informação
de lotação máxima .
 2.1.1 - Os intervalos para lanche e descanso
dos funcionários serão feitos conforme
cronograma, para evitar aglomeração. 
2.1.2 - A Biblioteca será liberada apenas para
algumas turmas da Educação Infantil
devendo as demais turmas fazer uso da
Biblioteca virtual, já disponibilizada para
docentes e discentes.



2.2 – Sempre que possível, as salas
permanecerão abertas para facilitar a
ventilação e deverão ser higienizadas após
o uso de cada grupo ou no final do turno. 
 - Sanitários devem ser higienizados a cada
2 horas ou sempre que se fizer necessário. 
2.3 – Na entrada ou no interior de cada sala
será disponibilizado o álcool gel 70% para
higienização das mãos e nos sanitários,
água e sabão.
2.4 – As áreas externas serão utilizadas
com revezamento dos grupos em horários
alternados.



3 - Salas de reunião e
atendimento pedagógico

3.1 - Será priorizado o atendimento em
ambientes virtuais. Caso não seja possível,
os participantes deverão usar máscaras e
manter o distanciamento seguro.



4.1 – Serão oferecidas atividades pedagógicas em
formato presencial e hibrido.
 4.1.1 - O retorno às atividades presenciais será
facultativo devendo, os responsáveis, assinarem o
Termo de Responsabilidade para retorno .
 4.1.2 - A duração da aula remota deverá ser
compatível com a faixa etária envolvida. 
 4.1.3 - As turmas serão formadas de acordo com a
quantidade de alunos permitida para a sala de aula
correspondente.
 4.1.4 - Será adotado o sistema de escalonamento,
caso o número de estudantes frequentes
presencialmente exceda a lotação máxima
permitida; a turma será dividida por ordem
alfabética, ou outra mais apropriada, e se revezará
em atividades presenciais e não presenciais. 

III - Organização
Pedagógica E
Rotina Escolar 
 4 – Orientações gerais



4.5 - Não serão realizados eventos, assembleias e
comemorações presenciais. 

4.2– Pessoas que integram o grupo de risco devem,
preferencialmente, permanecer em atividade remota.
4.3 - Compõe o grupo de risco pessoas com: idade
igual ou superior a 60 anos; Cardiopatias graves ou
descompensados; Pneumopatias graves ou
descompensados; Doenças renais crônicas em
estágio avançado; Diabetes mellítus; Doenças
cromossômicas com estado de fragilidade
imunológica; Gestação e Puerpério; Deficiências
físicas e cognitivas; Estados de
imunocomprometimento; Doenças neurológicas. 
4.4 – Professores e alunos devem respeitar o
distanciamento de 2m em todos os ambientes. 



4.6 - As crianças da Educação Infantil serão
organizadas e isoladas em sistema de Bolhas.
4.7 - As atividades escolares poderão ser
suspensas de 24 horas a 14 dias caso surja
quadro suspeito (sintomático) ou confirmado
para COVID-19.
 4.7.1 - A suspensão pode ser individualizada ou
do grupo contactante, caso o aluno ou
funcionário suspeito/confirmado tenha
frequentado as aulas no período de transmissão
da doença.
4.7.2 - Suspensão de toda a escola, se
confirmado surto em 50% ou mais turmas da
escola.



5- Obrigações e cuidados
5.1 – Da Escola: 

5.1.1 - Organizar o espaço físico do Colégio e instalar placas e
equipamentos para cuidados e combate ao COVID-19 e para a
transmissão de aulas remotas. 
 5.1.2 - Fornecer EPIs aos funcionários e orientar sobre seu uso.
 5.1.3 - Capacitar os funcionários para o correto atendimento e
execução das obrigações e cuidados próprios de seu setor ou função. 
 5.1.4 - Divulgação de ‘Check list’ com cuidados e orientações para
funcionários e alunos .
 5.1.5 - Monitorar casos suspeitos e/ou confirmados de Covid-19 de
estudantes e funcionários e manter a comunidade escolar informada.
 5.1.6 - Notificar a existência de casos confirmados de COVID-19 na
comunidade escolar junto às autoridades de Saúde do Município.



5.2 - Dos funcionários

 5.2.1 - Utilizar os equipamentos de proteção individual e
seguir demais orientações dos Protocolos de retorno às
atividades presenciais.
 5.2.2 - Executar as atividades correspondentes ao seu
setor de trabalho ou função, obedecendo as normas
previstas, de acordo com o treinamento realizado.
 5.2.3 - Estar atento e orientar os estudantes quanto aos
cuidados de prevenção e proteção: uso correto de
máscara, higienização das mãos e distanciamento social. 
 5.2.4 - A equipe pedagógica e professores devem utilizar
estratégias de acolhimento e de adaptação planejadas
para os primeiros dias de retorno. 
 5.2.5 - Verificar sua ‘Checklist’.



5.3 - Das famílias

 5.3.1 - Preencher e devolver assinado o Termo de Responsabilidade para
retorno às atividades presenciais no Colégio.
 5.3.2 - Orientar o(a) filho (a) quanto aos cuidados de higienização e
proteção pessoal, no atual contexto de Pandemia.
 5.3.3 - Garantir que o(a) filho(a) tenha sempre uma máscara de reserva,
devidamente embalada, além da de uso.
 5.3.4 - Manter junto ao material escolar um frasco individual de álcool em
gel 70%.
 5.3.5 - Enviar e orientar o uso de garrafa de água individual. 
 



5.3.6 - Não enviar brinquedos ou jogos para uso
compartilhado no Colégio.
 5.3.7 - Evitar contato com pessoas ou outros
ambientes no trajeto de casa para o Colégio.
 5.3.8 - Na entrada e saída dos alunos, dirigir-se à
Portaria correspondente ao segmento de seu(sua)
filho(a), nos horários indicados; não insistir em
entrar.
 5.3.9 - Não enviar o(a) filho(a) para a aula
presencial, caso apresente algum dos sintomas de
COVID-19 ou tenha confirmação da doença no
ambiente familiar ou grupo de contato.
- Informar ao Colégio se houver caso confirmado de
COVID-19 na família, se o estudante estiver em
atividade presencial.



5.4 - Dos estudantes 
5.4.1- Utilizar corretamente a máscara. 
5.4.2 – Higienizar periodicamente, ou quando
necessário, as mãos com água e sabão ou álcool gel
70%.
5.4.3 - Ter a própria garrafa de água e evitar o uso de
bebedouros.
5.4.4.- Não compartilhar alimentos e objetos de uso
pessoal. 
5.4.5 - Respeitar o distanciamento social de 2 metros.
 5.4.6 – Ao chegar ao Colégio, aguardar a aferição de
temperatura e liberação de entrada. 
 5.4.7 – Verificar sua ‘Checklist’.



Os educadores e os estudantes são a vida e a riqueza de
qualquer escola. Durante o período de Pandemia entendemos
com maior clareza que são eles que definem a Instituição, que
fazem da escola um ambiente prazeroso, alegre e motivador e
que fazem a engrenagem da escola funcionar. 
Muito se perdeu do convívio diário e das relações, apesar de
terem sido mantidas as rotinas pedagógicas com o trabalho
exclusivamente remoto. 
Por isso, ao retomarmos as atividades, tenhamos em mente que
os primeiros dias de aulas presenciais serão determinantes para
que nos vinculemos novamente. Estejamos preparados para ouvir
e acolher, mesmo sem contato físico e respeitando todas as
orientações e protocolos de segurança e saúde.

Considerações Finais 



Somos convocados novamente a nos
reinventarmos e descobrirmos novas maneiras
de estarmos juntos, cuidando de nós mesmos,
dos outros e certos de que Deus cuida de todos. 
O atual Plano de retorno às atividades foi
elaborado para dar este suporte garantindo,
não o ‘risco zero’, mas a sua redução e um
retorno seguro. Mas tenhamos presente que
será efetivo somente com o envolvimento e
responsabilidade de todos. 
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