
PROTOCOLO DE 
RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS

MEDIDAS   PREVENTIVAS

RETORNO ÀS AULAS / COMPRA DE EPIS 

AULA    PARANÁ

As aulas nas instituições de ensino da rede 
pública e privada foram suspensas por tempo
 indeterminado a partir do dia 20
de março de 2020.

ORIENTAÇÕES      PEDAGÓGICAS

Decreto nº 4230 -16/03/2020, do Governo do
Paraná,  dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de
saúde  pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus - Covid-19

As Instituições de Ensino deverão seguir as
recomendações mais recentes das Secretarias
de Estado da Saúde e da Educação e do
Esporte do Paraná.

O ensino híbrido facultativo. 
Aulas remotas diariamente
Aulas presenciais forma escalonada.

Estudantes:
divididos em grupos, revezamento 
uma semana em aulas presenciais 
uma semana em aulas remotas (on-line).

Contabilizar
 Pesquisa: quantos estudantes:
 retornarão às aulas presenciais 
continuarão no ensino on-line.

Início em 06 de abril de 2020

Computador e celular

Google Meet

Três canais de TV aberta

Pacotes gratuitos de dados 3G e 4G

Canal do YouTube

Google Classroom

Kits pedagógicos impressos

Aplicativo Aula Paraná

Nivelamento EaD
atividades, retomada de conteúdos e

recuperação escolar. 

Contabilizar
 número máximo de pessoas na escola 
com o distanciamento mínimo de 1,5m.

Suspensão
 da utilização de salas ambientes, e
o manuseio de materiais. 

Instituições de Ensino 
organizar escalas para atender 
 presencialmente  pelo menos 

uma vez na semana.

RETORNO DE  FORMA ESCALONADA

Estudantes 
3º ano do Ensino Médio e 9º ano do Ensino Fundamental

Estudantes do Ensino Médio

Estudantes do Ensino Fundamental I e II

Estudantes da Educação Infantill

Poderá  ocorrer fechamento das escolas por regiões, 
conforme desenvolvimento da pandemia e de
acordo com a SESA.

Estudantes menores 2 anos: não ocorrerá retorno 
Instituições privadas: - plano específico para sua rede.

O RETORNO DAS AULAS ESTÁ CONDICIONADO A AUTORIZAÇÃO DA
SECRETARIA  DE ESTADO DA SAÚDE - SESA



SESA indica a distância mínima
 de 1,5 metros entre as pessoas.

 Sugere-se:
que estudantes e professores tragam lanche
individuais; 

Merenda da escola: 
distribuição escalonada, 
limpeza prévia do local e 
respeitando o distanciamento mínimo
recomendado para que não haja
aglomeração no ambiente.

DISTANCIAMENTO    FÍSICO

LIMITAÇÃO DO ACESSO AO      ESTABELECIMENTO DE ENSINO

INTERVALO  /  RECREIO   E MERENDA ESCOLAR

HIGIENIZAÇÃO

Marcação do distanciamento necessário
a fim de evitar aglomerações na entrada e
saída da escola.

Horários de:
entrada e saída; intervalo/recreio devem ser

redefinidos e intercalados para evitar a
aglomeração de pessoas e a circulação

simultânea  nas áreas comuns e nos arredores
do estabelecimento. 

Instituições de Ensino:
 limitar o acesso às suas dependências

somente às pessoas indispensáveis 
a seu funcionamento 

que não apresentem fatores de risco
 e de uso de máscara.

 Atendimento ao público:
 forma on-line ou
via telefone. 
atendimento presencial deverá ser
previamente agendado.

Horários do recreio e Parque 
devem ser organizados de forma escalonada,

necessitando de limpeza a cada troca de turno
e sempre que possível, após os

intervalos..

Escalonar
o horário de ida aos banheiros.

Triagem de temperatura:
diariamente por meio de termômetros

 infravermelhos sem contato direto com a pele. 
 temperatura registrada  maior ou igual a 37°C, 

estudante será isolado e a escola 
deverá entrar em contato com os responsáveis

 a fim de buscarem atendimento médico.

Orientar a higienização correta das mãos,
sabão e água ou álcool gel 70% 

Uso de máscara de tecido nas escolas será
obrigatório para todas as pessoas. 
Troca de máscara a cada 2 horas ou sempre
que ela estiver úmida ou suja. 

Reforçar a higienização de superfícies 
antes do início das aulas, em cada turno e
sempre que necessário.

Caso ocorra contaminação :
entre estudantes e/ou professores:  
escola interditada por 14 dias, retornando para
as aulas 100% on-line durante este período. 

Janelas e portas abertas para ventilar os espaços. 
Evitar: uso do ar condicionado e ventilador deve

ser evitado, caso necessário verificar, manutenção e
higienização rigorosa..

Transporte escolar :
reforçar as medidas de higienização  

respeitar o limite de ocupação de 50% 
 obrigatório o uso de máscaras, por todos e

durante todo o trajeto;
  mochilas - higienizadas no momento da

retirada do veículo, antes da entrega para a
criança, professor ou pais/responsáveis. 

Os responsáveis assinarão um 
termo de consentimento para aulas presenciais.


