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APRESENTAÇÃO

Desde o surgimento do novo Coronavírus (Sars-Cov-2), causador da doença Covid-19, vivemos uma
crise mundial de saúde pública, que preocupa toda população e também as autoridades pela sua rápida
disseminação por todo o mundo.

Em março de 2020, a OMS – Organização Mundial de Saúde declarou a Pandemia do COVID-19,
recomendando às autoridades e a toda população que mantivessem a atenção no controle e prevenção da
disseminação da doença, com medidas sanitárias e de isolamento social.

Dessa forma, as autoridades nacionais, estaduais e municipais, através de decretos, determinaram
a suspensão das aulas presenciais enquanto perdurasse a pandemia do novo Coronavírus. Em
contrapartida, com o intuito de reduzir o impacto na educação, foi autorizado o uso de tecnologias para
manter as atividades escolares.

A ETESES – Escola Técnica, em cumprimento às orientações governamentais de isolamento social,
como medida de proteção à vida dos nossos alunos e colaboradores, já no mês de março de 2020, iniciou
as Aulas Remotas com uso de ferramentas do Google, e em 07 de abril apresentou a Plataforma de Ensino
EDUTT para organizar e facilitar as atividades da nossa comunidade escolar.

Nesse momento, sabemos que a crise mundial ainda não está superada, porém, as medidas de
isolamento aos poucos estão sendo amenizadas. Para o retorno às aulas presenciais será necessário
conscientização e uma nova postura mediante os protocolos de assepsia e higienização, bem como,
mudanças radicais na rotina e interação com os colegas.

Mediante este contexto, a Equipe ETESES elaborou o Plano Estratégico de Retorno às Aulas
Presenciais para, assim que as autoridades amenizarem as orientações de distanciamento social, possamos
estar preparados e com estratégias bem definidas para diminuir o impacto do retorno, mantendo nossos
alunos e colaboradores em segurança.

OBJETIVO

Os objetivos do Plano Estratégico de Retorno às Aulas Presenciais são:

1. Promover a conscientização para a necessidade de mudança de postura e orientar medidas para
evitar a propagação da Covid-19 na instituição;

2. Instruir a comunidade estudantil sobre as medidas sanitárias importantes e obrigatórias para o
retorno das aulas presenciais;

3. Retomar as atividades com segurança para todos os envolvidos;
4. Incentivar e sensibilizar os profissionais e alunos para o cumprimento de protocolo exigido, bem

como da nossa responsabilidade do cuidado com a nossa saúde e com a do outro.
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PARTE 1

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O COVID-19

1.1. Formas de Transmissão, Sinais e Sintomas:

A transmissão pode acontecer de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, por meio
de:

 Toque do aperto de mãos contaminadas;
 Gotículas de saliva;
 Espirro;
 Tosse;
 Catarro (fluídos corporais);
 Objetos ou superfícies contaminadas, como: celulares, mesas, talheres, maçanetas, entre outros.

Os sinais e sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado, a uma Síndrome Gripal (SG)
evidenciado pela presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos, dois dos
seguintes sintomas: Sensação febril ou febre associada à dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza) até
uma pneumonia severa. Os sintomas mais comuns são:

 Tosse;
 Febre;
 Coriza;
 Dor de garganta;
 Dificuldade para respirar;
 Perda de olfato (anosmia);
 Alteração do paladar (ageusia);
 Distúrbios gastrintestinais (náuseas / vômitos / diarreias);
 Cansaço (astenia);
 Diminuição do apetite (hiporexia);
 Dispneia (falta de ar).

(BRASIL, 2020).

1.2. Período de Incubação e Transmissão do Vírus:

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2020), o tempo entre a exposição à
COVID-19 e o momento em que os sintomas começam (período de incubação) é geralmente de cinco a seis
dias, mas podem variar de 1 a 14 dias.

O mais importante a se saber sobre a presença de Coronavírus em superfícies é que elas podem ser
facilmente limpas com soluções apropriadas, que eliminam o vírus (agentes saneantes/biocidas).
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De acordo com o Ministério da Saúde (2020), não se sabe ao certo quanto tempo o vírus que causa
a COVID-19 sobrevivem em superfícies. Estudos sugerem que os Coronavírus podem persistir nas
superfícies por algumas horas ou até vários dias. Isso pode variar sobre diferentes condições (por exemplo:
tipo de superfície, temperatura ou umidade do ambiente).

1.3. Definição de Caso Suspeito e Confirmado:

1. DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG)

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos seguintes sinais e
sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios
olfativos ou distúrbios gustativos.

2. DEFINIÇÃO 2: SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

Indivíduo com SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax
ou saturação de O² menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada dos lábios ou rosto.

PARTE 2

ESTRATÉGIA GERAL DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS

2.1. Supervisão Técnica e Monitoramento:

A ETESES – Escola Técnica criou uma Comissão Técnica para acompanhar a implantação e o
monitoramento do PERAPE, composta por Diretoria Administrativa, Equipe Pedagógica, Coordenação
Técnica dos Cursos e Discentes Monitores.

No entanto, foram eleitos profissionais da comissão que serão responsáveis por monitorar a
aplicação do protocolo sanitário, coordenar as equipes dos turnos, fiscalizar o uso adequado dos EPIs e
EPCs e promover ações devidas, caso necessário, juntamente com o grupo de discentes monitores,
selecionados pela Equipe Técnica e submetidos a entrevista e capacitação periódica com abordagem no
acolhimento e segurança do aluno e profissionais.

Profissional 1: Letícia Regina Silva Souza
Formação: Pedagoga/Diretora de Ensino

Profissional 2: Chrystian de Paula Silva
Formação: Engenheiro / Segurança do Trabalho

Discente 1: Vanderley Rodrigues Francisco (Matricula: 131127)
Curso: Técnico em Enfermagem

Discente 2: Marlene Oliveira dos Santos (Matricula: 117306)
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Curso: Técnico em Enfermagem

Discente 3: Pedro Henrique Alves Soares Barbosa (Matricula: 129757)
Curso: Técnico em Enfermagem

Discente 4: Dênnis Aurélio Andrade Souza (Matricula: 129724)
Curso: Técnico em Segurança do Trabalho

Discente 5: Patrícia Aparecida Sacht (Matricula: 130009)
Curso: Técnico em Enfermagem

2.2. Campanha Informativa e Comunicação Interna:

Para que a comunicação seja eficaz e segura em tempos tão complexos, serão adotadas as
seguintes medidas:

● Campanha interna de conscientização (banner, adesivos diversos na escola, folders online, vídeo
ilustrativo, etc);

● Promover encontros on-lines para capacitação antes do retorno (por turma ou turno);
● Momento de acolhimento dos profissionais e estudantes (trabalhando a conscientização);
● Fluxograma do Monitoramento.

2.3. Protocolo Sanitário:

● Monitorar o fluxo de entrada e saída da escola: para evitar aglomerações nos corredores e o fluxo
de ir e vir constante, será liberada a entrada pela Rua Aluysio Simões (fundos) e saída pela Avenida
Vitória (frente);

● Máscara de proteção individual: será obrigatório o uso para acesso e permanência na escola,
respeitando tempo de troca (Tecido, a cada três horas, e descartável, a cada duas horas. Em caso de
sujidade e umidade, troca imediata);

● Seguir corretamente as orientações de uso da máscara e evitar contato das mãos com os olhos,
boca e nariz;

● Higienizar constantemente as mãos: lavar com água e sabão ou utilizar álcool 70° para acesso à
escola e durante a permanência;

● Manter distanciamento e ausência de contato físico com colegas ou profissionais da instituição,
bem como respeitar as barreiras de aproximação (distância recomendada de 1,5m);

● Não compartilhar materiais individuais (lápis, caneta, caderno, etc);
● Não compartilhar lanches, cada um deve ter o seu;
● Higienizar os equipamentos de laboratório antes e após o uso;
● Limpeza das áreas de trabalho (sala de aula ou setores): realizar antes e após o uso de cada turno;
● Evitar permanência longa na instituição, superior àquela definida para as aulas ou expediente de

trabalho;
● Dar preferência ao atendimento online para solicitação de documentos ou outros, usando os canais

divulgados pela instituição;
● Respeitar o cumprimento do protocolo sanitário e submeter-se a fiscalização;
● Para acesso e permanência na escola é obrigatório o uso de cabelo preso;
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● Não é recomendado o uso de adornos para acesso à escola (bijuterias, relógios, etc);
● É recomendado que alunos e funcionários lavem diariamente as roupas utilizadas.

2.4. Equipamentos a Serem Disponibilizados:

● Dispenser de álcool 70° com sistema de pedal;
● Tapetes sanitizantes;
● Aparelho infravermelho para medir temperatura corporal (Termômetro);
● Marcação para distanciamento em todos os setores de atendimento;
● kit EPIs para funcionários: máscaras N95 (pff2), touca e protetores faciais;
● Kit Uniforme para funcionários: jaleco (para laboratório), camiseta leve (para sala de aula e setores);

2.5. Capacitação dos Colaboradores:

A capacitação dos colaboradores será gradativa e seguirá os itens propostos neste manual, com a
seguinte proposta:

● Iniciar com encontros online para aprimorar as ferramentas e orientações propostas para o retorno;
● Alinhar a proposta de ensino, com estratégias que priorizem as turmas mais próximas da conclusão

de curso e que dependam de aulas que envolvam práticas de laboratório;
● Orientar quanto ao “Protocolo Sanitário”, “Organização do ambiente Escolar” e “Formato de

Operacionalização Especial”;
● Disponibilizar e Orientar os funcionários da escala de trabalho com distribuição nos setores,

buscando evitar aglomerações;
● Orientar os docentes das demarcações limites para transitar na sala de aula;
● Equipe responsável pela capacitação: CTA - Conselho Técnico Administrativo.

2.6. Organização do Ambiente Escolar para Atividades Presenciais:

2.6.1. Acesso à Escola:

A supervisão do cumprimento do protocolo sanitário por alunos e colaboradores no acesso às
dependências da escola será tão importante quanto o controle de acesso de fornecedores e visitantes, que
deverão atender ao mesmo protocolo:

● As catracas estarão bloqueadas e isoladas, devendo o aluno e colaborador usar o acesso livre para
cadeirantes, sem qualquer contato com o equipamento isolado;

● Os alunos e colaboradores deverão atender às exigências de acesso previstas no protocolo sanitário:
uso adequado de máscara, higienização das mãos com álcool 70° e não apresentarem sintomas de
gripes ou resfriados;

● Usar o tapete sanitizante para limpar o calçado;
● Realizar medição de temperatura com aparelho infravermelho por profissional treinado pela

instituição (considerado sintoma: temperatura = ou > que 37,8°) -medir na testa;
● Será obrigatório uso de cabelo preso para acesso e permanência na instituição;
● A ETESES deverá montar barreiras sanitárias, operada por colaboradores devidamente protegidos

com uso de EPIs e EPCs, para supervisionar a aplicação do Protocolo Sanitário no acesso à escola;
● A ausência de EPIs ou seu uso inadequado poderá limitar o acesso do usuário à escola.
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2.6.2.Corredores e Áreas de Convivência (pátios):

● Não será permitida a permanência ou aglomeração de pessoas nos corredores da escola, devendo o
aluno se dirigir à sala de aula imediatamente após a chegada na instituição;

● Os intervalos deverão acontecer em horários intercalados para cada turma e com mínimo de
permanência nas áreas de convivência;

● Alunos deverão evitar o contato com alunos de outras turmas;
● Serão disponibilizadas lixeiras para descarte de material infectante em locais específicos da escola

(entrada, saída, pátio).

2.6.3. Sala de Aula:

● Preparar marcação e isolar carteiras para evitar aproximação não recomendada entre os alunos,
respeitando o distanciamento de 1,5m;

● Higienizar com solução adequada antes e após o uso (superfícies e maçanetas);
● Manter portas e janelas abertas para manter o ambiente arejado;
● Evitar uso de ar condicionado;
● Será disponibilizado dispenser de álcool 70° em todas as salas.
● Disponibilizar sistema de câmeras para transmissão das aulas via plataforma.

2.6.4. Setores de Atendimento:

● Manter as portas abertas em todas as salas de atendimento, possibilitando ambiente arejado;
● Evitar uso de ar condicionado;
● Fixar na entrada de cada setor o limite de pessoas permitido no ambiente ao mesmo tempo,

devendo ser respeitado por colaboradores e alunos;
● Fixar limites de aproximação nos setores com atendimento direto ao cliente;
● Será obrigatório para todos os funcionários a utilização de máscaras N-95 e protetor facial durante

os atendimentos;
● Será disponibilizado em todos os setores dispenser de álcool 70° para higienização das mãos e

borrifador para desinfecção dos materiais e equipamentos utilizados;
● Será priorizado o ATENDIMENTO POR CANAL DIGITAL para atendimentos em geral.
● Priorizar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a realização de reuniões e

eventos.

2.6.5. Sala dos Professores:

● A permanência na sala dos professores deverá ser mínima;
● Os objetos dos professores e materiais de aula deverão ser guardados nos armários, devidamente

identificados;
● Não será permitida a permanência de materiais, livros e objetos pessoais sobre a mesa;
● Porta e janela deverão ficar abertas para circulação de ar;
● Cada professor será responsável pelo seu material, devendo o mesmo ser guardado após a

utilização;
● Higienizar o sanitário com solução sanitizante antes e após o uso individual;
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● Não serão permitidas refeições na sala dos professores, devendo ser feitas na cozinha, respeitando
o limite de pessoas;

● O uso dos EPI’s é obrigatório durante a permanência na ETESES e é recomendada a continuidade do
uso fora das dependências da escola.

2.6.6. Cantina:

A empresa responsável pela cantina da escola será orientada a apresentar Plano Sanitário
Específico de produção, armazenamento e manuseio dos alimentos que serão ofertados, possibilitando o
seu funcionamento. São imprescindíveis:

● Usar máscaras e protetores faciais para atendimento;
● Usar toucas e luvas adequadas;
● Montar barreira de contenção e distanciamento do público para evitar contaminação dos alimentos;
● Marcar distanciamento adequado no piso para atendimento;
● Controlar as filas e as marcações, evitando aglomerações;
● Não disponibilizar mesas e cadeiras para evitar permanência no pátio, evitando aglomerações;
● Dar preferência pelo pagamento através de cartão ou aplicativos e evitar o manuseio de cédulas.

2.6.7. Banheiros:

● Realizar limpeza várias vezes ao dia, devendo ser monitoradas através de Planilhas de Controle
fixadas nas entradas. A realização da limpeza deverá ser feita respeitando os protocolos sanitários,
por profissionais habilitados e paramentados;

● Será disponibilizado dispenser com álcool 70% ou outro produto para higienização de assentos
sanitários;

● Serão disponibilizadas orientações de uso, através de cartazes, que serão fixadas nas unidades
sanitárias;

● Será orientada a higienização do assento sanitário antes de sua utilização;
● Será orientado que a descarga seja acionada com a tampa do vaso sanitário fechada, pois estima-se

que entre 40 e 60% das partículas virais conseguem alcançar até 1 metro de distância acima do vaso
sanitário, após a emissão de jato de água;

● O usuário deverá observar o uso das cabines/ lavabos sendo utilizados, devendo aguardar a
liberação do lado de fora do banheiro, respeitando a marcação e evitando aglomerações.

2.6.8. Bebedouros:

● Proibido contato ou aproximação da boca nas torneiras dos bebedouros;
● O usuário deverá utilizar copo ou garrafa individual;
● Evitar o contato dos recipientes individuais às torneiras dos bebedouros;
● Bebedouros com jato de água serão isolados.
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2.6.9. Limpeza e Desinfecção dos Ambientes e Superfícies:

Será realizada por profissionais capacitados e orientados, que farão uso adequado dos EPIs,
seguindo o protocolo sanitário:

● Higienizar superfícies e móveis das salas de aula antes e após o uso de cada grupo;
● Higienizar superfícies dos pátios e bancos constantemente;
● Higienizar maçanetas e corrimão com frequência;
● Higienizar as torneiras dos bebedouros com frequência;
● Limpeza e desinfecção dos banheiros e pias devem atender o protocolo específico.

2.6.10. Laboratórios de Práticas:

Os laboratórios, por se tratarem de ambiente com maior risco de contaminação, irão funcionar em
sistema de rodízio ou grupos, com prioridade para alunos/turmas mais avançadas, sendo OBRIGATÓRIO o
cumprimento do protocolo sanitário geral e específico:

2.6.11 Regras Gerais:

● Será obrigatória a higienização da sola do sapato no tapete sanitizante antes de ingressar no
laboratório;

● Higienizar as mãos antes do acesso ao laboratório de prática (água e sabão, e álcool 70°, disponível
no dispense na entrada);

● Usar EPIs (Viseira de acrílico, máscara de tecido ou descartável e touca descartável) respeitando as
recomendações de troca já descritas neste manual;

● Usar o jaleco da instituição (abotoado);
● Usar calça comprida branca de tecido grosso e camisa de uniforme;
● Usar calçado fechado branco, antiderrapante, totalmente fechado e impermeável, sem cadarços;
● Remover a barba e manter sempre os cabelos protegidos e presos
● Manter as unhas curtas, limpas e naturais (sem esmalte) de modo a não gerar prejuízos à segurança;
● Proibido o uso de adornos (relógios de pulso, brincos, colares, anéis, unhas postiças ou gel, etc);
● Proibido manusear celulares e bolsas dentro dos laboratórios, devendo deixar os aparelhos em

modo silencioso;
● Armazenar pertences que não serão utilizados nas aulas práticas no local indicado pela escola;
● Seguir a recomendação de distanciamento padrão (1,5 m), respeitando as demarcações;
● Seguir as normas de etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o

cotovelo flexionado ou com um lenço - em seguida, jogar o lenço fora e higienizar as mãos.
● Evitar levar as mãos ao rosto durante as aulas;
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● Deverá ser aplicado check-list, por aluno referente ao atendimento das recomendações, para
acesso ao laboratório de prática;

● Zelar pela higiene recomendada do material para que outros também possam usá-lo;
● Ser responsável nas suas ações, mantendo a postura adequada ao ambiente e cumprindo as

normas deste protocolo de biossegurança;
● Proibido consumo de quaisquer alimentos ou bebidas dentro do laboratório de prática;
● O professor orientador deverá garantir que todos os processos e protocolos sanitários sejam

cumpridos para acesso, permanência e saída do laboratório;
● O aluno que não seguir as normas acima citadas, será convidado a se retirar do laboratório, será

notificado em pauta e encaminhado ao setor pedagógico, para nova orientação e assinatura de
advertência.

2.6.12. Regras Específicas de Estética:

● Organizar o laboratório com espaçamento de macas com distanciamento de 1,5m;
● Se necessário, o espaço será ampliado para as salas de aula;
● Higienizar equipamentos, antes e após o uso, com papel toalha e álcool 70°: maca, mocho, carrinho

auxiliar e todos os equipamentos utilizados, incluindo acessórios dos aparelhos;
● Enquanto perdurar o estado de pandemia, está suspenso o atendimento ao público que acontece

nas práticas supervisionadas, devendo os procedimentos serem realizados nos próprios alunos em
sistema de rodízio (receber e fazer o procedimento), visando evitar aglomeração e minimizar o
contato com outras pessoas;

● O professor deverá distribuir nas estações de trabalho os produtos dermocosméticos em
embalagens descartáveis, evitando o contato de muitas pessoas com a embalagem principal.

2.6.13. Regras Específicas de Radiologia:

● Higienizar a mesa de exames, antes e após o uso de cada aluno, com toalha de papel e álcool 70°
que serão disponibilizados pela ETESES.

2.6.14. Regras Específicas do Laboratório de Informática:

● Seguir as regras de distanciamento;
● Cada máquina será utilizada por apenas um aluno;
● Intercalar máquinas para o uso e isolar as máquinas que não serão utilizadas;
● Higienizar o laboratório antes e após o uso de cada grupo, pela equipe da higienização da escola;
● Serão disponibilizados álcool a 70° e toalhas de papel para que o aluno possa higienizar a mesa e

computador, antes e após o uso individual.
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2.7. Formato de Operacionalização Especial:

O retorno das aulas presenciais está condicionado à liberação das autoridades competentes e ao
cumprimento de protocolos sanitários específicos, no entanto, a equipe técnica e pedagógica tem se
reunido para avaliar o atual cenário, visando identificar formas de retorno com a menor exposição possível
dos alunos e profissionais envolvidos, respeitando a capacidade das salas e distanciamento exigido.

Desta forma, a ETESES organizou algumas estratégias de retorno que serão necessárias para
contenção da disseminação da Covid-19 e que atendam o que determina os protocolos de retorno
emitidos pelos órgãos competentes, optando pelo formato de operacionalização Híbrido (parte presencial
e parte online), conforme segue:

2.7.1. Retorno Escalonado:

● Priorizar o retorno presencial das turmas por ordem das aulas práticas, com uso de laboratórios;
● Priorizar turmas mais avançadas no curso;
● Estabelecer revezamento de turmas por laboratório e/ ou sala de aula, respeitando capacidade do

ambiente;
● Revezar grupos nos dias da semana, usando sistema de rodízio e escala;
● Manter uso da plataforma para atividades complementares referentes às práticas (aulas remotas,

aulas gravadas, exercícios, relatórios).
● Transmitir as aulas teóricas, atendendo o sistema de revezamento de grupos presencias,

respeitando a capacidade da sala e garantindo o conteúdo online para o grupo de risco e aqueles
que não se sentirem seguros para o retorno presencial neste momento;

2.7.2. Grupo de Risco

Pessoas com comorbidades são consideradas do grupo de risco por estarem mais suscetíveis ao
agravamento da doença, e por isso não poderão retornar neste primeiro momento para atividades
presenciais, sendo garantida as aulas remotas, conforme segue:

● Caberá ao aluno informar a instituição se está classificado no grupo de risco, sendo sua
responsabilidade a omissão das informações de saúde;

● Será aplicado “formulário padrão de saúde” a todos os alunos / turmas com previsão de retorno às
aulas presenciais. O aluno somente estará autorizado a retornar para atividades presenciais caso
tenha preenchido o formulário e não estiver classificado como grupo de risco;

● São pessoas consideradas do grupo de risco:
Pessoas idosas (60 anos ou mais);
Doenças cardíacas (ICC, HAS severa);
Doenças pulmonares (Asma, DPOC, enfisema pulmonar);
Câncer (Tratamento quimioterápico e doses de medicações imunossupressoras);
Diabetes;
Gestante de alto risco.

● Para estes alunos será priorizado o atendimento online, sendo garantidas as aulas através da
plataforma;
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● Caso o aluno insista em participar presencialmente, deverá realizar requerimento e aguardar
liberação presencial prevista em Lei.

2.7.3. Utilização da Tecnologia

A ETESES manterá disponível a Plataforma EDUTT para aplicação de disciplinas teórico-práticas no
formato escalonado, atividades, avaliações e disponibilização de materiais complementares enquanto
perdurar as restrições para aulas presenciais.

PARTE 3

MONITORAMENTO PÓS-RETORNO

3.1. Supervisão Técnica:

A equipe selecionada para supervisionar a aplicação do protocolo no dia a dia e orientar a equipe
de monitoramento descrita no item 2.1 deste Plano Estratégico, usando ferramentas de controle
apropriadas, como formulários e planilhas de registro, com o objetivo de administrar as informações e
situações internas:

Profissional 1: Chrystian de Paula Silva
Formação: Engenheiro / Segurança do Trabalho

3.2. Procedimentos Diante de um Caso Suspeito de Covid-19 na Escola (alunos ou profissionais):

Será considerada suspeita de Covid 19 quem apresentar qualquer um dos sintomas descritos no
item 1.1 deste PERAPE. Neste caso será adotado os seguintes procedimentos:

● Preenchimento de formulário padrão com orientação de isolamento social (14 dias), garantido o
direito de assistir todo conteúdo em outra turma após o retorno do isolamento;

● Orientar a procurar atendimento médico na unidade de saúde do seu bairro, seguindo todos os
critérios de distanciamento e prevenção.

3.3. Procedimentos Diante de um Caso Confirmado de Covid-19:

Em caso de confirmação, o colaborador ou aluno deverá comunicar à escola, através dos canais
digitais, e cumprir o isolamento social, sendo garantidos os direitos previstos em Lei.

3.4. Supervisão do Cumprimento das Medidas de Prevenção e Controle:

Será realizado pelos responsáveis pela supervisão do PERAPE, em parceria com o CTA - Conselho
Técnico Administrativo da ETESES, através de formulários próprios, apresentados anexo.
3.5. Ações de Intervenção:
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As ações de intervenção serão aquelas adotadas para tratar os casos de suspeita ou confirmação de
Covid-19, bem como, em caso de descumprimento das regras deste PERAPE:

● Caso suspeito na recepção: orientar o aluno a buscar o serviço de saúde e afastá-lo até a
confirmação do resultado, identificando a turma e procedendo com acompanhamento;

● Se identificados 2 (dois) ou mais casos confirmados na mesma sala de aula, laboratório ou outro
ambiente laboral, em um intervalo igual ou menor que 14 dias proceder com a suspensão das
atividades e afastamento por 14 dias;

● Se identificado número excedente de alunos na turma, fora do programado no grupo do dia, será
priorizado o atendimento ao grupo escalado e seguir com advertência e dispensa dos demais;

● Se identificado o uso incorreto dos EPIs ou descumprimento das regras de distanciamento previstas,
o Conselho Técnico, através dos supervisores do PERAPE, poderão seguir com advertência verbal,
escrita ou até com a suspensão do aluno, conforme regras previstas no Regimento Escolar, que
tratam de descumprimento de Normas Internas.

PARTE 4

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

4.1. Apoio à Equipe Docente:

● Acolher os professores por meio da escuta empática e promover o apoio necessário;
● Criar dinâmicas com o objetivo de trabalhar as emoções (Projeto: Eu e Minhas Emoções);
● Promover capacitações constantes, usando recursos on-lines, buscando apresentar ferramentas

incentivadoras de ensino que facilitem o aprendizado em tempos de crise social.

4.2. Avaliação Diagnóstica para Apoio, Recuperação do Aluno e Redução da Evasão:

● Aplicar “Avaliação Diagnóstica e Acompanhamento do Desempenho do Aluno” nas atividades
presenciais e identificar possíveis dificuldades;

● Se necessário, promover “aulões” de revisão de conteúdos para recuperação do desempenho do
aluno;

● Promover atividades extraclasses, como forma de reforçar e fixar o conteúdo ministrado.

4.3. Desenvolver Competências Socioemocionais:

● Estimular o trabalho em equipe através de projetos inovadores, contemplando a tecnologia;
● Estimular a criatividade e iniciativa social;
● Estimular a organização e responsabilidade com empatia;
● Trabalhar a tolerância mediante situações de estresse;
● Estimular a confiança e adaptabilidade do aluno e professor, considerando as transformações e o

impacto causado pela pandemia.
● Desenvolver Programa de Acolhimento com atividades e dinâmicas integrativas.
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4.4. Mudanças na Jornada de Estudos e Reposição de Aulas:

● Promover grupos de laboratório nos cinco turnos de aulas, possibilitando o ingresso dos alunos
através de Requerimento Padrão 02, mediante oferta e aceite dos termos;

● Promover reposição de aulas em outras turmas, considerando vagas disponíveis, mediante
preenchimento do PAC - Programa de Adaptação Curricular;

● Promover reposição de aulas no contra turno, caso haja necessidade;
● Considerar a ampliação da Jornada diária na unidade (se necessário, estender o horário das aulas

para compensar carga horária).
● Aulas Escalonadas com revezamento de grupos presenciais

4.5. Relatório Quinzenal de Avaliação Pedagógica do Retorno Presencial:

A retomada das aulas presenciais não significará o fim da pandemia, mas outros desafios que
deverão ser superados juntos: ESCOLA E ALUNO. Todo o trabalho prévio de cuidado deve ser monitorado e
verificado diariamente. Enquanto não houver vacina ou um meio de conter completamente a pandemia, o
monitoramento é chave para manter a estabilidade das aulas.

PARTE 5

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA O DESLOCAMENTO INDIVIDUAL

5.1. O Transporte coletivo é o meio mais comum de locomoção dos estudantes, para tanto,
recomendamos seguir de forma criteriosa as orientações de higiene da OMS:

● Usar máscara de proteção facial, observando a forma correta;
● Higienizar as mãos com álcool 70° antes e após o uso do transporte;
● Evitar contato com as superfícies mais comuns;
● Verificar se é possível manter abertas as janelas dos veículos, a fim de possibilitar maior circulação

de ar;
● Se possível, manter distância de 1,5m de outras pessoas;
● Ao tossir ou espirrar, não retirar a máscara, usar o antebraço para proteger e evitar levar as mãos

ao rosto;
● Se possível, considerar outras formas de transporte, dando preferência para o transporte privado,

como: carro, táxi, aplicativos, bicicletas e outros, evitando aglomerações;
● Evitar o deslocamento se estiver com sintomas gripais;
● Se possível, ajustar o horário do deslocamento para horários com menor movimentação.

5.2. Recomendações ao Aluno ao Sair de Casa:

● Evitar levar itens desnecessários;
● Certificar-se de estar levando máscaras extras para as eventuais trocas;
● Levar embalagens, tais como: sacos plásticos com fechamento hermético, para acondicionar as

máscaras não cirúrgicas usadas;
● Não emprestar ou usar máscaras de outras pessoas;
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● Se possível, tenha sempre um recipiente com álcool em gel 70° ou outro produto devidamente
aprovado pela Anvisa para higienização das mãos;

● Ao chegar a sua estação de trabalho ou estudos, deixe seus pertences em um local seguro e
higienize as mãos.
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● Formulário de Registro de Suspeita de COVID-19;
● Orientação para Alunos com Suspeita de COVID-19;
● Planilha de Ações para retorno (SESA/SEDU);
● Modelo de Relatório Pedagógico Quinzenal
● Informativo com os canais para atendimento digital;
● Planilha de Controle de Desinfecção dos Banheiros;
● Formulário de “Avaliação Diagnóstica e Acompanhamento do Desempenho do Aluno”;
● “Formulário Padrão de Saúde” a todos os alunos/ turmas com previsão de retorno;
● Conscientização através de Vídeo:
● Vídeo Ilustrativo com Orientações do retorno (PERAPE)
● Vídeos de orientação de Uso do EPIs
● Cronograma de Capacitação dos Colaboradores e Alunos (PERAPE).
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SEQUÊNCIA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Fig. 01: Sequência para Higienização das Mãos. Disponível em: https://sbpt.org.br/portal/wp-
content/uploads/2020/03/higiene-maos.jpg
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Guia para Utilização Correta da Máscara

Fig.02: Guia para Utilização Correta da Máscara. Disponível em:
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/23/os-erros-mais-comuns-no-uso-de-mascaras-

para-se-proteger-do-coronavirus-e-como-usar-corretamente.ghtml

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/23/os-erros-mais-comuns-no-uso-de-mascaras-para-se-proteger-do-coronavirus-e-como-usar-corretamente.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/23/os-erros-mais-comuns-no-uso-de-mascaras-para-se-proteger-do-coronavirus-e-como-usar-corretamente.ghtml
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