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Protocolo para Utilização das Áreas Comuns
Para reduzir o risco de contaminação nos diferentes ambientes do Colégio, mapeamos todas as áreas comuns.         
Desenvolvemos para cada ambiente  uma comunicação visual e sinalização para orientar a conduta segura dos 
usuários

Recordamos que, em todos os ambientes do colégio, é necessário que o distanciamento social e o uso dos EPIs 
(equipamentos de proteção individual) sejam respeitados. 

Na primeira fase do retorno às aulas, os brinquedos dos parques, as salas de reunião e o teatro terão o seu uso 
restrito.

Orientações gerais para conduta segura dentro dos ambientes
• Usar a máscara facial em todos os ambientes do Colégio.

• Higienizar as mãos sempre que entrar e sair de um ambiente.

• Respeitar a marcação de piso para distanciamento social de 1,5m de mesas, cadeiras e filas, em todos os ambi-
entes do Colégio.

• Trazer envelope de papel ou embalagem plástica com tampa para guardar a máscara utilizada no momento da 
troca.

• Recolocar a máscara facial adequadamente, sempre que necessário, e higienizar as mãos.

• Obedecer às sinalizações de sentido e direção para evitar aglomerações.

• Reservar os locais abertos, amplos e com boa circulação de ar para realizar socialização (conversa com colegas), 
sempre respeitando o distanciamento social e o uso da máscara facial.

• Cultivar um comportamento seguro no seu autocuidado, reservando vários momentos durante o dia para 
realizar a higienização das mãos com água e sabão ou solução alcoólica a 70%. Convém lembrar que isso é 
obrigatório sempre antes e depois de utilizar equipamentos compartilhados, como brinquedos* e materiais co-
muns de sala de aula. 

No caso dos colaboradores, tal orientação diz respeito a telefones, impressoras, máquinas de café, micro-ondas 
etc. 

• Cuidar de seus objetos pessoais, levando somente o necessário para o seu dia, além de não compartilhá-los com 
outras pessoas.

• Manter ambiente ventilado seguindo as orientações para ventilação e uso de ar-condicionado.

*A cada atividade e sempre que necessário, todos os brinquedos serão higienizados. Além disso, não serão disponibilizados brin-
quedos feitos de tecidos, pelúcias, assim como aqueles com material poroso e costuras.
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Orientações específicas por ambientes 

Áreas de alimentação: (refeitórios, lanchonetes e copas): respeitar a comunicação visual e seguir as 
recomendações sobre o uso adequado das máscaras faciais (retirada, armazenamento em invólucro específico e 
colocação). Seguir as orientações dos protocolos de serviço de alimentação enviado em 18 de setembro.

Áreas de embarque e desembarque: seguir as orientações dos colaboradores responsáveis pelo gerenciamen-
to da entrada e saída. Respeitar a sinalização de distanciamento de 1,5m e os horários de escalonamento. 

Armários dos alunos: diminuir a frequência do uso do armário e permanecer apenas com o material necessário 
do dia. 

Balcão dos inspetores de alunos: respeitar a sinalização para distanciamento de 1,5m. 

Balcões, áreas de atendimento e salas de espera: os atendimentos serão preferencialmente realizados de for-
ma on-line. Quando não for possível, deve ser agendado. Todas as orientações e sinalizações para o distancia-
mento de 1,5m devem ser seguidas rigorosamente. 

Banheiros de uso coletivo: respeitar a sinalização para distanciamento de 1,5m e inutilização de torneiras e 
mictórios.

Biblioteca: Será utilizada mediante reserva de livros por meio do App do Colégio e a retirada do livro será agen-
dada. O acervo será acessado apenas pelas colaboradoras da biblioteca. Haverá  um fluxo unidirecional de entra-
da e saída e a sinalização de distanciamento de 1,5m no chão, nas mesas, cadeiras etc.

Elevadores: incentivaremos o uso das escadas. O elevador só estará disponível para casos muito específicos de 
dificuldade motora ou transporte de equipamentos.

Enfermaria: atenderá exclusivamente casos não suspeitos da COVID. Deve-se respeitar a sinalização de distan-
ciamento de 1,5m e o fluxo de entrada e saída e as recomendações dos colaboradores responsáveis pela enfer-
maria.

Papelaria: respeitar o distanciamento de 1,5m entre os colaboradores da papelaria e os consumidores. 

Parques e áreas externas: haverá escalonamento de horário. Deve-se respeitar a sinalização para distanciamen-
to de 1,5m e higienizar as mãos com  frequência.

Playground: seguir o rodízio de uso por grupos fixos de alunos (bolhas) sem cruzamento das turmas na entrada 
e saída. Respeitar sinalização visual dos horários e turmas permitidas. Higienizar as mãos na entrada e na saída 
desses ambientes. Todos os brinquedos que estiverem disponíveis para uso serão higienizados para a troca de 
turmas.  

Portarias: seguir a marcação de piso para manter distanciamento de 1,5m nas filas, higienizar as mãos, seguir as 
orientações dos colaboradores responsáveis pelos procedimentos de segurança na entrada.

Quadras poliesportivas: respeitar o escalonamento de horários e rodízio em grupos fixos (bolhas), obedecendo 
ao distanciamento de 1,5m e com atividades sem contato físico. Todos os materiais esportivos serão higienizados 
imediatamente após a aula antes de serem reutilizados por outro grupo.

Recepção: seguir a sinalização para manter distanciamento de 1,5m no piso, em cadeiras e sofá. 

Receptivo: local de espera dos alunos: manter distanciamento de 1,5m dos alunos entre os bancos, respeitar as 



Plano de 
retorno

recomendações de escalonamento de horário (não chegar fora do horário indicado).  Nesse local, está proibido 
o uso de ventiladores ou umidificadores de ar.

Sala de descanso (Infantil): manter distanciamento de 1,5m entre as camas.  

Salas administrativas:  respeitar o distanciamento de 1,5m, higienizar as mãos antes e depois do uso de equi-
pamentos compartilhados e higienizar sempre que necessário a estação de trabalho.

Salas de atendimento pedagógico: os atendimentos serão realizados de forma on-line.  Quando não for             
possível, deve ser agendado, respeitando-se todas as orientações e sinalizações para o distanciamento de 1,5m. 
É imprescindível manter portas e janelas abertas, além de usar máscara facial nesses ambientes.

Salas de aula: foram organizadas e sinalizadas para garantir o distanciamento de 1,5m entre as pessoas. Portas 
e janelas ficarão abertas para garantir a ventilação natural. 

Salas de aula compartilhadas: respeitar a sinalização do distanciamento de 1,5m. Manter portas e janelas               
abertas para garantir ventilação natural. Higienizar as mãos antes e após o início das atividades. Todos os recursos 
compartilhados serão higienizados. 

Salas dos professores: respeitar a marcação de distanciamento nas posições das mesas e cadeiras. Higienizar 
as mãos sempre que usar equipamentos compartilhados. Manter as portas e janelas abertas para garantir venti-
lação natural. Respeitar a capacidade máxima de pessoas sinalizada.

Vestiários: respeitar a capacidade máxima de pessoas sinalizada. Obedecer à sinalização de distanciamento de 
1,5m.
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