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Apresentamos este Guia às Escolas Par-
ticulares do DF objetivando contribuir, 
com sugestões, para a implementação de 
adequada estrutura pedagógica, dentro 
da compreensão do que ficou conheci-
do como Modelo Híbrido1 de aprendiza-
gem – estendendo, por meio do uso de 
tecnologia, o espaço de aprendizagem 
da escola até as residências, ou mesmo, 
do local em que se encontram os profes-
sores àquele onde estão os estudantes. 
Com não menos importância, reitera-se 
a observação das medidas profiláticas de 
segurança amplamente divulgadas por 
instituições de saúde ou a elas relaciona-
das, tanto no nível local quanto nacional 
e mundial.
 
Sabe-se que a Rede Particular de Ensino 
caracteriza-se por um número significa-
tivo de instituições, de diferentes portes, 
mas essencialmente micro e pequenas 
empresas, atendendo a estudantes nas 

diferentes etapas e modalidades da edu-
cação básica em comunidades bem di-
versas, porém com aspectos em comum  
–  descentralização administrativa e fi-
nanceira, com Projetos Pedagógicos pró-
prios, versatilidade e rápida adaptação 
aos contextos impostos e aos diferentes 
desafios ao longo de sua história.

Portanto, o SINEPE/DF, por meio des-
te Guia, com empenho de sua diretoria, 
equipe e demais colaboradores, ofere-
ce mais uma contribuição aos gestores, 
sempre lembrando que as melhores 
soluções são aquelas que emergem de 
dentro da escola segundo a realidade de 
cada uma.

Cordialmente,

Álvaro Moreira Domingues Júnior
Presidente do SINEPE/DF

1 Utilização de mais de uma estratégia de retorno às atividade escolares. Exemplo: grupos de alunos alternando frequência 
presencial e não presencial.

Apresentação

“A CORAGEM É A PRIMEIRA DAS
QUALIDADES HUMANAS, PORQUE

GARANTE TODAS AS OUTRAS.”

ARISTÓTELES (384-322 A.C.),
FILÓSOFO GREGO.
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No âmbito do Distrito Federal, para evitar a disseminação do novo coronavírus, decretos governamen-
tais mantiveram a suspensão das atividades educacionais presenciais, desde 12 de março de 2020.

Frente a essa restrição, escolas públicas e privadas utilizaram recursos pedagógicos não presenciais 
como estratégia para a continuidade do ensino e da aprendizagem. O cenário alterou profundamente a 
rotina de toda a comunidade escolar2, pois, além do papel no processo formativo dos alunos, os espaços 
escolares são importante recurso para as famílias na conciliação de atividades domésticas e atividades 
laborais.

Mais recentemente, em 2 de julho de 2020, o processo de retomada da atividade econômica no Distrito 
Federal foi ampliado com a publicação do Decreto Distrital nº 40.939, que liberou, entre outras, ativida-
des educacionais presenciais nas escolas, universidades e faculdades da rede pública e privada, impondo 
a observância de protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias e apre-
sentados no próprio Decreto.

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (SINEPE/DF), na condição 
de representante de cerca de 570 escolas particulares – que atendem hoje a mais de 165 mil estudantes 
– apresenta este Guia com o objetivo de auxiliar os líderes de instituições e estabelecimentos de ensino 
a desenvolverem o próprio plano de retorno.

Ele foi desenvolvido em consonância com as orientações das autoridades nacionais no que diz respeito 
ao plano de resposta à COVID-19 e às diretrizes e regras de biossegurança exigidas durante a retomada 
presencial das atividades escolares.

Ressaltamos que, como o contexto é muito novo para todos, decisões que influenciam diretamente o dia 
a dia nas escolas estão sendo tomadas em um curto espaço de tempo. Sendo assim, o Guia poderá passar 
por atualização, conforme sejam publicadas novas legislações e informações sobre o vírus.

Está organizado em quatro seções. A primeira corresponde ao planejamento, fase de grande importância 
e que pode determinar todo o sucesso do plano. Nessa parte, são criados documentos obrigatórios e 
detalhadas ações que devem ser implementadas no momento do retorno. Na segunda seção/fase, o que 
foi planejado deve ser executado e apresentado às famílias e aos alunos. As recomendações feitas na 
terceira seção devem ser aplicadas paralelamente às da segunda, pois visam a verificar se tudo que foi 
planejado está sendo devidamente executado, se houve discrepâncias e se é preciso fazer ajustes. Por 
fim, apresentamos recomendações jurídicas que pretendem dar suporte às decisões dos gestores e/ou 
do Comitê3.

Os leitores encontrarão, também, aqui as fontes consultadas para a elaboração e cinco (6) documentos 
que facilitarão a construção dos planos institucionais. São eles: Checklist para Famílias; Protocolo de 
Medidas de Prevenção à COVID-19; Protocolo de Identificação e Encaminhamento de COVID-19; De-
claração de Responsabilidade; Controle de Entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); e 
relação de Fornecedores de Equipamentos, recomendados pelo SINEPE/DF.

2 Alunos, familiares e equipes escolares. 
3 O SINEPE/DF recomenda que a construção do plano que norteará o processo de retorno às atividades presenciais seja 
liderado por gestores e Comitê criado pelo estabelecimento de ensino, e conte com a parceria dos membros da comunidade 
escolar, com o intuito de fortalecer o senso de coletividade e manter a satisfação entre as partes.

Contextualização
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1. NOVO CALENDÁRIO ESCOLAR

1.1. Considerar recomendações e determinações estabelecidas pelas seguintes normas.

1.1.1. Parecer nº 33/2020-CEDF, aprovado de 26 de março de 2020, que determina, às instituições 
educacionais das redes de ensino pública e privada do Sistema de Ensino do Distrito Federal, para 
ajustar a organização pedagógica, administrativa e o calendário escolar.

1.1.2. Parecer CNE/CP nº 5/2020, aprovado de 28 de abril de 2020, que estabelece a reorganiza-
ção do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19. 

1.1.3. Parecer CNE/CP nº 11/2020, aprovado de 7 de julho de 2020, que dá Orientações Educacio-
nais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto 
da Pandemia.

1.1.4. Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020 – Conversão da Medida Provisória nº 934, de 2020 
–, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calami-
dade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 
11.947, de 16 de junho de 2009.

1.2. Homologar calendário junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, 
após definidos a data de retomada das aulas presenciais e o modelo de retorno4.

1.3. Dar ampla divulgação do novo calendário à comunidade escolar por meio eletrônico e/ou fixando-
-o em local visível da instituição e ter prova de tal ato.

2. CRONOGRAMA DE RETORNO GRADUAL                                                                                               

2.1. Programar o retorno às atividades presenciais por segmento, seguindo as orientações do Gover-
no do Distrito Federal – GDF – e da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF.

2.1.1. Segundo sentença da Ação Civil Pública nº 0000601-86.2020.5.10.0006, publicada em 13 
de setembro de 2020, a retomada opcional das aulas presenciais em estabelecimentos de ensino da 
rede privada começa a partir de 21 de setembro. Para que as autoridades sanitárias possam acom-
panhar as estatísticas e fazer intervenções, se necessário, o processo foi organizado em 3 fases, 
que contemplam o momento de apresentação prévia de professores nas escolas para treinamento.

Antes
da abertura

Guia de retorno das aulas nas 
Escolas Particulares do DF 

4 Vide item 3.1.1., página 8.



7Guia de Retorno das Aulas nas Escolas Particulares: Adoção de Ensino Híbrido

secretaria@sinepe-df.org || sinepe-df.org

1. A retomada das atividades presenciais nos estabelecimentos particulares de ensino é 
facultativa para estes e seus alunos. 

2. As unidades escolares poderão definir momentos de retorno com datas diferenciadas, 
desde que posteriores às da proposta.

3. Estudantes, professores e demais colaboradores que se enquadram no grupo de risco 
participarão das rotinas escolares de forma não presencial.

CRONOGRAMA PARA O RETORNO 
DAS AULAS PRESENCIAIS

Esclarecimentos

**Fonte: Números retirados do Caderno de Matrículas do Distrito Federal 2018 e expectativa de retorno – 35% 
dos alunos em cada etapa de ensino – segundo pesquisa realizada pelo SINEPE/DF, entre 11 e 18 de maio de 2020.

**Momento de apresentação prévia de professores nas escolas para treinamento.

4 Idade igual ou superior a 60 anos, cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, 
cardiopatia isquêmica), pneumopatias graves ou descompensados, imunodepressão, doenças renais 
crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5), diabetes mellitus – conforme juízo clínico –, doenças 
cromossômicas com estado de fragilidade imunológica, gestação de alto risco. No conceito de "grupo 
de risco", estão as pessoas com males de saúde e não as pessoas que RESIDEM com outras que têm 
males de saúde. Portanto, cabe à escola decidir se permite ou não entrada de quem reside com 
pessoa de risco, mas não seja ela própria parte de tal grupo.

FASE DATA
(ALUNOS)

ETAPAS DE
ENSINO

MATRÍCULAS NA REDE
PARTICULAR**

DATA**
(PROFESSORES)

1ª 21/9/20

Educação Infantil
(incluindo Creche)

- Total: 16.399 (Creches) e 21.231 
   (Pré-Escolas)
- Expectativa de retorno: 5.740 
   (Creches) e 7.431 (Pré-Escolas)

17 e 18/9/2020

Ensino Fundamental
Anos Iniciais

- Total: 55.844
- Expectativa de retorno: 19.545

2ª 19/10/20
Ensino Fundamental
Anos Finais

- Total:  43.228
- Expectativa de retorno: 15.130

14, 15 e
16/10/2020

3ª 26/10/20

Ensino Médio - Total:  26.480
- Expectativa de retorno: 9.268

22 e 23/10/2020

Educação Profis-
sional e Tecnológica

- Total: 6.453
- Expectativa de retorno: 2.259

Educação de Jovens 
e Adultos

- Total:  1.506
- Expectativa de retorno: 527
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3. FREQUÊNCIA DAS ATIVIDADES E HORÁRIOS DE AULA

3.1. Definir o(s) modelo(s) de retorno e a quantidade de dias semanais que os estudantes de cada 
etapa de ensino devem comparecer à instituição.

3.1.1. Modelos de retorno

Alternado grupos alternando frequência presencial

Híbrido** utilização de mais de uma estratégia de retorno

Integral retorno de todos os alunos

Opcional responsáveis escolhem se o aluno retorna às atividades presenciais

Remoto
quando não é possível o retorno do aluno presencialmente
(alto risco de adoecimento, alto risco de transmissão, grupo de risco)

3.2. Escalonar os horários de intervalo, refeições, saída e entrada de salas de aula, bem como de horá-
rios de utilização de ginásios, bibliotecas, pátios etc, para evitar aglomerações.

3.3. Estratégias para reduzir o números de alunos das turmas

3.3.1. Metade de cada turma comparece em um período (uma semana, por exemplo), e outra meta-
de, no período seguinte (outra semana).

Outros exemplos de período: dia e turno.

Fonte: Ministério da Educação. Medidas de retorno seguro às aulas no contexto da pandemia: 
Levantamento da experiência internacional. Brasília: MEC, junho de 2019. Adaptado.

** Destaca-se a importância do ensino híbrido também para garantir
as 800 horas previstas para o ano letivo de 2020.
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3.3.2. Presença física dos optantes por aula presencial e presença virtual – em tempo real (grava-
ção) – dos demais alunos da classe.

4.  PLANOS DE ENSINO E PLANEJAMENTOS

4.1. Na educação básica, focar o ensino em formas de aprendizagens essenciais previstas na Base Na-
cional Comum Curricular.

4.2. Flexibilizar, adequar e adaptar os Planos de Ensino e Planejamentos, considerando a possibilidade 
do ensino híbrido.

5. COMITÊ DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PARA A EDUCAÇÃO

5.1. Formar comitê composto por, no mínimo, um representante da direção da instituição de ensino, 
um representante da comunidade escolar e um representante da área de higienização.

5.2. Atribuições do Comitê

5.2.1. Planejar, organizar e monitorar a implementação do Protocolo de Retorno às Aulas Presen-
ciais.

5.2.2. Definir, com a escola, ações de acolhimento das famílias, dos estudantes e profissionais.

5.2.3. Garantir que a comunidade escolar ou acadêmica seja informada e capacitada sobre os cuida-
dos a serem adotados em razão do novo coronavírus.

5.2.4. Realizar checklist diária para verificar se há algum ponto a ajustar em relação ao atendimento 
deste protocolo.

5.2.5. Quando casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 no âmbito da instituição de ensino 
não fizerem parte dos registros oficiais, manter informadas as autoridades de saúde locais e solici-
tar informações sobre os encaminhamentos necessários.

5.2.6. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medidas para mitigar ameaças e res-
tabelecer a normalidade da situação na instituição de ensino.

5.3. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de suas atribuições, sempre que neces-
sário.

Observação: A participação no Comitê será considerada prestação de serviço público relevante, não remu-
nerado.

6. PLANO DE COMUNICAÇÃO

6.1. Fortalecer os mecanismos de comunicação e coordenação que promovam diálogo e envolvimento 
com a comunidade escolar.

6.2. Promover ações de apoio a alunos, professores e demais profissionais que os auxiliem a lidar com 
questões sociais e psicológicas de estresse advindo das novas rotinas necessárias para manter o dis-
tanciamento social.

6.2.1. Disponibilizar atendimento psicológico ou de orientação educacional.
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6.2.2. Criar grupos virtuais de escuta com encontros periódicos.

6.3. Orientar a comunidade escolar e/ou acadêmica sobre os cuidados necessários a serem adotados 
em casa e no caminho entre o domicílio e a instituição de ensino, cabendo à respectiva Instituição a 
adoção de diferentes estratégias de comunicação, priorizando canais virtuais.

6.4. Comunicar as normas de conduta relativas ao uso do espaço físico, à prevenção e ao controle do 
novo coronavírus, em linguagem acessível à comunidade escolar e/ou acadêmica. Estimar um período 
mínimo para isso.

   Exemplo: Via e-mail, redes sociais, aplicativos e afixando cartazes em locais visíveis e de circulação. Reco-
menda-se evitar o uso de panfletos.

7. PROGRAMA DE E FORMAÇÃO PARA COLABORADORES

7.1. Treinar todos os funcionários que retomarão as atividades presenciais sobre os procedimentos de 
prevenção à COVID-19, preferencialmente, antes do retorno às aulas presenciais.

7.2. Prover treinamento específico sobre higienização e desinfecção adequadas de materiais, superfí-
cies e ambientes aos trabalhadores responsáveis pela limpeza.

7.3. Ampliar programas formativos de professores para a utilização de múltiplos recursos tecnológi-
cos digitais.

7.4. Equipar professores, orientadores e coordenadores para lidar com as necessidades tanto de recu-
peração da aprendizagem quanto de saúde mental e psicossocial dos alunos e familiares.

Observação: Orienta-se que as capacitações sejam realizadas por equipe, sendo especificamente direciona-
das à atividade executada. 

8. CHECKLIST PARA FAMÍLIAS                                                                                                                                           Anexo I

8.1. Ajudar os responsáveis a conversarem com os estudantes e os prepararem para o retorno às aulas 
presenciais.

8.1.1. No Anexo I, o SINEPE/DF apresenta um modelo de Checklist para Famílias que poderá ser 
oferecido pela instituição de ensino em formato impresso ou digital.

9. PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID-19                                                                      Anexo II

9.1. Os estabelecimentos que retomarem as aulas presenciais devem atender rigorosamente a todos 
os Protocolos e Medidas de Segurança constantes no Decreto Distrital nº 40.939/2020; na Nota Téc-
nica Nº 34/2020, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; no Protocolo de Retorno das 
Atividades Presenciais: Rede Privada de Ensino, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Fe-
deral; e na Portaria Conjunta nº 20, do Ministério da Economia e Secretaria Especial de Previdência 
e Trabalho.

9.2. Elaborar o próprio Protocolo de Medidas de Prevenção à COVID-19.

9.2.1. No Anexo II, o SINEPE/DF apresenta um modelo de Protocolo que contém medidas obriga-
tórias e opcionais.

9.2.2. Boa parte dos procedimentos descritos no Protocolo farão parte da cultura organizacional 
após o “controle da pandemia”; no entanto, espera-se que o retorno à normalidade aconteça em 
algum momento.
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9.3. Dar publicidade do Protocolo de Saúde à comunidade escolar para que se comprometa a segui-lo.

10. PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE COVID-19                              Anexo III

10.1. Estabelecer procedimentos claros de como agir, caso os alunos ou funcionários apresentem 
sinais de contágio pelo novo coronavírus. As orientações devem incluir o monitoramento da saúde 
dessas pessoas, mantendo contato regular com as autoridades locais de saúde e atualizando planos de 
emergência e listas de contatos.

10.1.1. No Anexo III, o SINEPE/DF oferece um modelo de Protocolo de Identificação e Encaminha-
mento a respeito da COVID-19 que contém orientações de como agir em caso de suspeita ou con-
tágio. As recomendações seguem o Protocolo de Retorno das Atividades Presenciais: Rede Privada 
de Ensino; a Portaria Conjunta nº 20; e sugestões de outros protocolos publicados.

10.2. Garantir que haja espaço para separar temporariamente estudantes e funcionários doentes sem 
criar estigma. Compartilhar procedimentos com funcionários, pais e alunos, inclusive aconselhando 
estudantes e colaboradores doentes a permanecerem em casa.

11. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS)                                                              Anexos IV e V

11.1. Equipamentos de proteção individual (EPIs) que devem ser utilizados pelos profissionais que 
trabalham nas escolas.

Profissionais da limpeza
(limpeza dos espaços físicos da escola) X X X X X

Profissionais da cozinha, das lancho-
netes e dos refeitórios
(limpeza e manipulação de alimentos) X X X

Profissionais do setor administrativo 
e do setor pedagógico
(atendimento ao público) X

Profissionais que lidam com bebês 
e crianças da Educação Infantil 
(manipulação, alimentação e higiene 
pessoal)

X X X X X

Profissionais da manutenção predial 
(manutenção e conserto do prédio e 
jardinagem) X X

Profissionais da enfermaria
(avaliação e atendimento de casos 
suspeitos) X X X X X
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Seguem algumas sugestões para a fase de execução do que foi planejado.

• Pesquisa realizada pelo SINEPE/DF, entre 11 e 18 de maio de 2020, revelou que cerca de 35% dos 
pais/responsáveis, por opção, enviarão os filhos às unidades de ensino, quando forem liberadas as 
atividades presenciais. Diante desse dado, é possível implementar uma abordagem escalonada de 
retorno de professores e demais colaboradores. Sugere-se que a seleção seja feita considerando 
idade, condições crônicas e outros fatores de risco.

• Na retomada das atividades escolares presenciais, as instituições educacionais devem propiciar 
momento de acolhimento e reintegração social, a fim de superar os impactos psicológicos do longo 
período de isolamento social e fortalecer os vínculos socioafetivos entre estudantes, professores 
e comunidade escolar.

• Nas reuniões pedagógicas de preparação para o retorno, recomenda-se revisitar as atividades re-
alizadas antes do período de suspensão das aulas, assim como as feitas de forma não presencial.

• No primeiro mês de retorno às atividades presenciais, é importante que a escola realize  avaliações 
diagnósticas para identificar os diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes. A partir desse 
levantamento de dados, a unidade de ensino deve elaborar e implantar programas de atividades 
recursivas, com foco em habilidades e competências, para que se garanta a recuperação das apren-
dizagens e o monitoramento do processo pedagógico.

Durante a reabertura

11.2. Descrição dos EPIs por atividade de trabalho.

• Profissionais da limpeza: máscara caseira6, protetor facial, luvas, bota e touca. 
• Profissionais da cozinha, das lanchonetes e dos refeitórios: máscara caseira, protetor fa-

cial e luvas.
• Profissionais do setor administrativo e do setor pedagógico: máscara caseira e protetor 

facial (o último é opcional).
• Profissionais que lidam com bebês e crianças da Educação Infantil: máscara caseira, pro-

tetor facial, luvas, touca e avental/capote/jaleco (os dois últimos itens apenas na alimentação 
e higienização de aluno).

• Profissionais da manutenção predial: máscara caseira e protetor facial. O restante são 
equipamentos que eles já fazem uso como luvas, botas, capacete e protetor auricular.

• Profissionais da enfermaria: máscara PFF2 ou N95, óculos, luvas descartáveis de procedi-
mentos não cirúrgicos, avental/capote/jaleco com manga longa e touca (podem ser de TNT).

11.3. O Anexo IV apresenta um modelo de Controle de Entrega de Equipamentos de Proteção Indi-
vidual (EPIs) aos funcionários..

11.4. No Anexo V, há uma relação de Fornecedores de Equipamentos para aferição de temperatura 
corporal, proteção individual e sanitização, recomendados pelo SINEPE/DF.

6 Seguir as orientações gerais da ANVISA a respeito da utilização de máscaras faciais de uso não profissional.
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A partir do retorno das aulas presenciais, deve-se monitorar a execução de tudo que foi planejado e fazer 
ajustes, sempre que necessário.

Veja sugestões de como fazer esse acompanhamento.

• Elaborar, mensalmente, relatórios situacionais, como instrumentos de monitoramento e avaliação 
do retorno das atividades. Os relatórios podem ser elaborados pelo Comitê de Emergência em Saú-
de para a Educação.

• Ter atenção quanto à sobrecarga de trabalho dos docentes, quanto à colaboração para o uso das 
tecnologias educacionais digitais, promovendo capacitação em serviço e, quando se fizer necessá-
rio, encaminhar para redes de apoio e/ou para profissionais especializados da área pedagógica e de 
Tecnologia da Informação.

• Proteger funcionários, professores e alunos que façam parte de grupos de risco, com planos para 
substituir professores ausentes e continuar com ensino a distância, dando suporte aos estudantes 
que não podem frequentar a escola, acomodando as circunstâncias individuais na medida do pos-
sível.

• Solicitar que trabalhadores e pais/responsáveis comuniquem imediatamente ao estabelecimento 
de ensino caso de ocorrência de sintomas como tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade 
para respirar, fadiga, tremores e calafrios, dor muscular, dor de cabeça, perda recente do olfato ou 
paladar.

• O retorno das atividades não significa o relaxamento do risco de adoecimento pela COVID-19, por-
tanto, recomenda-se manutenção de vigilância e monitoramento de risco, ao menos até dezembro 
de 2020. Enquanto durar a Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), há ris-
co de adoecimento e de novos surtos.

Com as escolas reabertas

Retorno seguro,
opcional e híbrido

às aulas presenciais.
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1. GERAIS

1.1. Recomenda-se leitura e adoção dos procedimentos previstos

1.1.1. na Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020, do Ministério da Economia/Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho, prevalecendo, no caso de conflito entre o disposto na Portaria 
e o disposto no  Decreto Distrital nº 40.939/2020, os regramentos específicos para os estabeleci-
mentos particulares de ensino previstos no Decreto Distrital. 

1.1.2. na sentença da Ação Civil Pública nº 0000601-86.2020.5.10.0006, publicada em 13 de se-
tembro de 2020.

2. FAMÍLIA E AUTORIZAÇÃO DE RETORNO

2.1. Frequentar ou não as aulas presenciais não é escolha da família. A rigor, há obrigação de compare-
cimento, sob pena de falta. No entanto, o momento atual exige flexibilidade, e as regras de distancia-
mento recomendam que o retorno seja opcional.

2.2. Consideramos razoável deixar que a família decida, sendo certo que as escolas devem manter sua 
autonomia para, de forma segura e gradual, ir retornando à normalidade das aulas presenciais, desde 
que atendidas as determinações legais.

2.3. Autorizado o retorno às aulas presenciais, os responsáveis deverão enviar, com o(a) estudante, 
a Declaração de Responsabilidade – apresentada no Anexo VI – lida, compreendida e assinada. O 
documento será analisado e  permitirá o retorno do(a) aluno(a).

3. ESTUDANTE CONTAMINADO POR COVID-19

3.1. Só deve haver o retorno do estudante ao estabelecimento de ensino se existir documento médico 
que EXPRESSAMENTE ateste o fato de ele já ter superado a doença E NÃO  MAIS SER CAPAZ DE 
TRANSMITIR O VÍRUS.

3.2. Em seu retorno, e, por prudência, as pessoas que contraíram e já superaram a doença devem per-
sistir cumprindo todas as regras estabelecidas para os que ainda não sofreram contaminação. Manter, 
assim, a uniformidade do Protocolo de Medidas de Prevenção à COVID-19. 

 

Recomendações jurídicas
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Solicitar que o funcionário
emita autodeclaração

sobre seu perfil
clínico-epidemiológico.

Encaminhar o funcionário 
para médico do trabalho da 

empresa ou médico por esta 
custeado ou conveniado.

Contratar médico para ir ao 
ambiente de trabalho.

OBJETIVOS

1. Emitir laudo médico que EXPRESSAMENTE ateste
que o funcionário não é caso suspeito para a COVID-19 e não

integra qualquer dos grupos de riscos mais vulneráveis aos
efeitos da doença, sendo o caso. 

2. Avaliar os funcionários e definir quais devam ou não
realizar o RT-PCR para COVID-19.

LIBERADO

Eliminada a hipótese de 
caso suspeito, poderá 

o trabalhador voltar ao 
trabalho presencial.

NÃO LIBERADO

Apurado o caso suspeito, o empregado deve ser afastado do
trabalho e submetido imediatamente ao teste RT-PCR e somente
deve ser considerada descartada a infecção mediante diagnóstico
combinado entre o exame clínico-epidemiológico por médico e o

resultado do exame laboratorial, podendo, neste caso de exclusão
diagnóstica, o trabalhador ser convocado a retornar ao trabalho.

4.1.1. Antes do retorno, os trabalhadores devem responder a um questionário de Levantamento de 
Condições Clínico-Epidemiológicas (Anexo VII, Modelo I). Recomendamos que a escola envie tal 
formulário aos seus trabalhadores pelo menos na semana anterior à de retomada das atividades. 

4.1.2. Entendemos que a testagem não será obrigatória para os casos não suspeitos e para aqueles 
que permanecerão em trabalho remoto e que, em nenhuma hipótese, comparecerão ao estabeleci-
mento de ensino.

4.1.3. Diariamente, antes do início de suas atividades laborais, os trabalhadores devem responder 
a um questionário de Atualização de Condições Clínico-Epidemiológicas (Anexo VII, Modelo II) e, 
caso Relatando comportamentos que se aplicam aos casos suspeitos, devem ser afastados imedia-
tamente até a confirmação diagnóstica e, se for o caso, tratamento e recuperação.

4.1.4. Recomendamos que a escola envie comunicado aos seus trabalhadores pelo menos na sema-
na anterior à retomada de atividades letivas no seguinte sentido:

4. TRABALHADOR

4.1. Protocolo de testagem mais adequado nas condições atuais para preparar os trabalhadores da 
educação que retornarão às atividades presenciais.
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• ANVISA. Orientações Gerais – Máscaras faciais de uso não profissional. Brasília, abr. de 2020. 
Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.
pdf/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7. Acesso em: 15 de set. de 2020.

• BRASIL. Decreto-lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969. Dispõe sobre tratamento excepcional 
para os alunos portadores das afecções que indica. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/decreto-lei/del1044.htm. Acesso em: 23 jun. 2020.

• _________. Decreto Distrital nº 40.648, de 23 de abril de 2020. Determina a obrigatoriedade do uso 
de máscaras, no âmbito do Distrito Federal, em razão da pandemia de COVID-19, causada pelo novo 
coronavírus. Disponível em: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/b7e515eba350474d85dfe-
bff90fdac1d/Decreto_40648_23_04_2020.html. Acesso em: 23 jun. 2020.

Bibliografia

"Caro colaborador, favor manter a escola informada sobre o senhor ter sintomas de COVID-19,  contato com pessoa 
infectada ou frequentado alguma aglomeração sem proteção e distanciamento recomendáveis, nos últimos catorze dias, 
bem como sobre fazer parte, ou não,  do grupo de risco. A definição de "grupo de risco" está no Plano de Contingência: Co-
ronavírus (COVID-19), elaborado pelo GDF, pela SES e pelo COE-COVID-19-DF, em junho de 2020: http://www.saude.
df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Plano-de-Continge%CC%82ncia-V.6..pdf. Caso não recebamos manifestação 
expressa de sua parte, presumiremos que não há nada anormal. A existência de algum problema acima, com falta de 
comunicado ao empregador, é considerada falta grave."

4.2. O que acontece se o trabalhador está suspeito de contaminação por COVID-19?

4.2.1. Para os trabalhadores com suspeita de contaminação, vale pontuar que, o único teste útil e 
eficaz para detecção ou confirmação diagnóstica é o RT-PCR, conforme definido na sentença do 
processo nº 0000601-86.2020.5.10.0006, publicada em 13 de setembro de 2020.

4.2.2. A escola é que deve providenciar as testagens de seus empregados, em laboratório privado, 
caso haja disponibilidade, até 31 de dezembro de 2020.

4.2.3. Além das demais medidas, no caso dos trabalhadores, é obrigatório a escola ter prova de que 
o orientou a procurar os serviços de saúde em caso de suspeita de COVID-19.

4.2.4. Os empregadores também podem fazer busca ativa, ou seja, monitorar trabalhadores em es-
paços comuns da escola, caso apresentem algum sintoma evidente.

4.2.5. Quanto aos trabalhadores que não são empregados diretos da escola, esta deve conversar 
com os respectivos empregadores e exigir o cumprimento das mesmas regras. Inclusive submeter 
os terceirizados ao mesmo controle de entrada e saída de pessoas e à medição e anotação de tem-
peratura.

5. TRABALHADOR CONTAMINADO POR COVID-19

5.1. Só deve haver presença dele no estabelecimento de ensino se existir documento médico que EX-
PRESSAMENTE ateste o fato de ele já ter superado a doença e não mais ser capaz de transmitir o 
vírus.

5.2. Aplicam-se as regras previdenciárias normais, como pagamento do afastamento, por parte do go-
verno federal, caso seja superior a 15 dias corridos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1044.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1044.htm
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/b7e515eba350474d85dfebff90fdac1d/Decreto_40648_23_04_2020.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/b7e515eba350474d85dfebff90fdac1d/Decreto_40648_23_04_2020.html
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• _________. Decreto Distrital nº 40.939, de 2 de julho de 2020. Dispõe sobre as medidas para en-
frentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus e dá outras providências. Disponível em: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/5bfb3
68868304acb9d085094acb909dd/Decreto_40939_02_07_2020.html#:~:text=DECRETO%20
N%C2%BA%2040.939%2C%20DE%2002%20DE%20JULHO%20DE%202020&text=Art.%20
1%C2%BA%20As%20medidas%20para,definidas%20nos%20termos%20deste%20Decreto.. 
Acesso em: 23 jun. 2020.

• _________. Lei Federal nº 13.716, de 24 de setembro de 2018. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para assegurar atendimento educa-
cional ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou 
domiciliar por tempo prolongado. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13716.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2013.716%2C%20DE%2024,ou%20
domiciliar%20por%20tempo%20prolongado.. Acesso em: 10 jun. de 2020.

• _________. Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/lei/l13979.htm.. Acesso em: 10 jun. de 2020.

• _________. Lei Distrital nº 6.559, de 23 de abril de 2020. Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso 
e fornecimento de máscaras em estabelecimentos públicos, indústrias, comerciais, bancários, ro-
doviários, metroviários e de transporte de passageiros nas modalidades pública e privada, como 
medida de enfrentamento à disseminação do novo Coronavírus, causador da COVID-19, na forma 
que indica, e dá outras providências. Disponível em: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/d995c-
84cb76b46eea036db438f6aaa10/Lei_6559_2020.html. Acesso em: 10 jun. de 2020.

• _________. Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020 – Conversão da Medida Provisória nº 934, de 
2020 –, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera 
a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2019-2022/2020/Lei/L14040.htm>. Acesso em: 10 jun. de 2020.

• _________. Parecer nº 33/2020-CEDF, de 26 de março de 2020. Determina às instituições edu-
cacionais das redes de ensino pública e privada do Sistema de Ensino do Distrito Federal no sen-
tido de ajustar a organização pedagógica e administrativa e o calendário escolar. Disponível em: 
https://anec.org.br/wp-content/uploads/2020/03/033-2020-CEDF-Corona-Virus-Cons-Marco-
-Anto%CC%82nio.pdf.pdf. Acesso em 8 de jul. 2020.

• _________. Ministério da Educação. Parecer CNE/CP nº 5, de 28 de abril de 2020. Orientações com 
vistas à Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não pre-
senciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da CO-
VID-19. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download
&alias=145011-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 10 jun. 
de 2020.

• _________. Ministério da Educação. Parecer CNE/CP nº 11, de 7 de julho de 2020. Apresenta orienta-
ções educacionais para a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais e não presenciais 
no contexto da pandemia. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docma
n&view=download&alias=148391-pcp011-20&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192>. 
Acesso em: 28 jul. de 2020.

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/5bfb368868304acb9d085094acb909dd/Decreto_40939_02_07_2020.html#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2040.939%2C%20DE%2002%20DE%20JULHO%20DE%202020&text=Art.%201%C2%BA%20As%20medidas%20para,definidas%20nos%20termos%20deste%20Decre
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/5bfb368868304acb9d085094acb909dd/Decreto_40939_02_07_2020.html#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2040.939%2C%20DE%2002%20DE%20JULHO%20DE%202020&text=Art.%201%C2%BA%20As%20medidas%20para,definidas%20nos%20termos%20deste%20Decre
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/5bfb368868304acb9d085094acb909dd/Decreto_40939_02_07_2020.html#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2040.939%2C%20DE%2002%20DE%20JULHO%20DE%202020&text=Art.%201%C2%BA%20As%20medidas%20para,definidas%20nos%20termos%20deste%20Decre
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/5bfb368868304acb9d085094acb909dd/Decreto_40939_02_07_2020.html#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2040.939%2C%20DE%2002%20DE%20JULHO%20DE%202020&text=Art.%201%C2%BA%20As%20medidas%20para,definidas%20nos%20termos%20deste%20Decre
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13716.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2013.716%2C%20DE%2024,ou%20domiciliar%20por%20tempo%20prolongado.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13716.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2013.716%2C%20DE%2024,ou%20domiciliar%20por%20tempo%20prolongado.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13716.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2013.716%2C%20DE%2024,ou%20domiciliar%20por%20tempo%20prolongado.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm.
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/d995c84cb76b46eea036db438f6aaa10/Lei_6559_2020.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/d995c84cb76b46eea036db438f6aaa10/Lei_6559_2020.html
https://anec.org.br/wp-content/uploads/2020/03/033-2020-CEDF-Corona-Virus-Cons-Marco-Anto%CC%82nio.pdf.pdf
https://anec.org.br/wp-content/uploads/2020/03/033-2020-CEDF-Corona-Virus-Cons-Marco-Anto%CC%82nio.pdf.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192
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• _________. Portaria conjunta SES/SEDUC/RS nº 01, de 8 de junho de 2020. Dispõe sobre as me-
didas de prevenção, monitoramento e controle ao novo coronavírus (COVID-19) a serem adota-
das por todas as Instituições de Ensino no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: 
https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202006/09105205-portaria-conjunta-ses-seduc-
-republicacao.pdf. Acesso em: 23 jun. 2020.

• _________. Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020, do Ministério da Economia/Secreta-
ria Especial de Previdência e Trabalho. Estabelece as medidas a serem observadas visando à pre-
venção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho 
(orientações gerais). (Processo nº 19966.100581/2020-51). Disponível em: http://www.in.gov.br/
en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085. Acesso em: 8 de jul. 
de 2020.

• _________. Tribunal Regional Do Trabalho da 10ª Região. Ação Civil Pública nº 0000601-
86.2020.5.10.0006. Autor: Ministério Público do Trabalho. Réu: Distrito Federal. Assistente: Sin-
dicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal – SINPRO-
EP-DF. Amicus Curiae: Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal 
– SINEPE-DF. Juiz do Trabalho Titular: Antônio Umberto de Souza Junior. Brasília, 13 de setembro 
de 2020.

• Governo do Distrito Federal (GDF); Secretaria de Estado de Saúde (SES); Centro de Operações 
de Emergências em Saúde Pública (COE-COVID-19-DF). Plano de Contingência: Coronavírus 
(COVID-19). Disponível em: http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Plano-
-de-Continge%CC%82ncia-V.6..pdf. Acesso em: 23 de jun. 2020.

• Organização Internacional do Trabalho. Safe Return to Work: Ten Action Points.  Ginebra, mai. de 
2020. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---sa-
fework/documents/instructionalmaterial/wcms_745541.pdf. Acesso em: 24 de jul. de 2020.

• Organização Internacional do Trabalho. Un regreso seguro y saludable al trabajo durante la pan-
demia de COVID-19.  Ginebra, mai. de 2020. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/briefingnote/wcms_747910.pdf. Acesso 
em: 24 de jul. de 2020.

• Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS); Universidade Católica de Bra-
sília (UCB). Educação Básica em Tempos de Pandemia: Guia de Recomendações Gerais para 
Reabertura das Escolas. Disponível em: https://socialeducation.files.wordpress.com/2020/06/
guilherme-et-al-2020-cartilha-educacao-em-tempos-de-pandemia.pdf. Acesso em: 8 de julho de 
2020.

• Secretaria de Educação do Distrito Federal. Caderno de Matrículas do Distrito Federal 
2018/2019. Brasília: SEEDF, 2019. Disponível em: http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploa-
ds/2018/02/Caderno-de-Matr%C3%ADculas-2018_30jul19.pdf. Acesso em: 23 de jun. 2020.

• Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas. (SEBRAE). Orientações para reto-
mada segura das atividades – Escolas. Disponível em: https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Por-
tal%20Sebrae/retomada/empresario/ebook/ebook_Escolas_v1.pdf. Acesso em: 23 de jun. 2020.

• SINEPE/ES. Plano Estratégico de Retomada Gradativa e Segura das Atividades Educacionais 
do Segmento particular do Espírito Santo. Disponível em: http://sinepe-es.org.br/?1658/downlo-
ad/plano-estrategico-de-retomada-gradativa-e-segura-das-atividades-educacionais-do-segmen-
to-educacional-do-espirito-santo. Acesso em: 23 de jun. 2020.

https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202006/09105205-portaria-conjunta-ses-seduc-republicacao.pdf
https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202006/09105205-portaria-conjunta-ses-seduc-republicacao.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Plano-de-Continge%CC%82ncia-V.6..pdf
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Plano-de-Continge%CC%82ncia-V.6..pdf
https://socialeducation.files.wordpress.com/2020/06/guilherme-et-al-2020-cartilha-educacao-em-tempos-de-pandemia.pdf
https://socialeducation.files.wordpress.com/2020/06/guilherme-et-al-2020-cartilha-educacao-em-tempos-de-pandemia.pdf
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Caderno-de-Matr%C3%ADculas-2018_30jul19.pdf
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Caderno-de-Matr%C3%ADculas-2018_30jul19.pdf
https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/retomada/empresario/ebook/ebook_Escolas_v1.pdf
https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/retomada/empresario/ebook/ebook_Escolas_v1.pdf
http://sinepe-es.org.br/?1658/download/plano-estrategico-de-retomada-gradativa-e-segura-das-atividades-educacionais-do-segmento-educacional-do-espirito-santo
http://sinepe-es.org.br/?1658/download/plano-estrategico-de-retomada-gradativa-e-segura-das-atividades-educacionais-do-segmento-educacional-do-espirito-santo
http://sinepe-es.org.br/?1658/download/plano-estrategico-de-retomada-gradativa-e-segura-das-atividades-educacionais-do-segmento-educacional-do-espirito-santo


19Guia de Retorno das Aulas nas Escolas Particulares: Adoção de Ensino Híbrido

secretaria@sinepe-df.org || sinepe-df.org

sinepe-df.org
educacaosegura.com.br

GUIA DE
RETORNO

DAS AULAS
NAS ESCOLAS

PARTICULARES
DO DF

http://sinepe-df.org
http://educacaosegura.com.br


Sindicato dos Estabelecimentos
Particulares de Ensino  do Distrito Federal

SEPS Quadra 714/914 Edifício Porto Alegre
Salas 401/413 - Brasília/DF - CEP: 70.390-145

(61) 3245-3646 | sinepe-df.org

  
@sinepedf



 

 
GUIA DE RETORNO DAS AULAS 

NAS ESCOLAS PARTICULARES DO DF 
 

ANEXO I 
CHECKLIST PARA FAMÍLIAS 

 

⃣ Se possível, construa, com seu filho, um plano de retorno à escola, com horários, para 
restabelecer rotinas diárias e para que se sintam confortáveis e saibam o que esperar.  

⃣ Dê a eles a oportunidade de fazerem perguntas e de expressarem como se sentem ao voltarem 
para a escola.  

⃣ Conforte e tranquilize os filhos explicando que o ambiente escolar é um local seguro, e que eles 
devem confiar nos professores e demais profissionais.  

⃣ Explique por que a escola será limpa com muito mais frequência, e as pessoas estarão usando 
máscaras1. 

⃣ Ensine às crianças como manter distância segura.  

⃣ Procure tornar divertidas as ações de higienização e de lavar as mãos.  

⃣ Relembre, às crianças mais velhas,  a importância de sempre prestar atenção aos lugares por 
onde andaram e às pessoas com quem tiveram contato recentemente, para que possam ajudar 
caso seja necessário realizar o rastreio de contato.  

⃣ Lembre a eles que podem conviver presencialmente com os colegas sem temores, porém, 
devem adotar os cuidados necessários para prevenir doença: higienizar bem as mãos 
regularmente, cobrir boca e nariz ao espirrar ou tossir e evitar compartilhar objetos, alimentos 
e bebidas.  

⃣ Certifique-se de que os filhos estão levando para a escola kit contendo máscaras, álcool gel 
70% e garrafa de água. Lembrar as crianças da importância de trocar a máscara que, quando 
seca, deve ser usada por até duas horas (2h).  

⃣ Oriente os filhos para que mantenham as unhas cortadas e os cabelos presos e evitem uso de 
adornos, como anéis e brincos.  

⃣ Como responsáveis, sigam as recomendações a fim de incentivar os filhos a fazerem o mesmo.  

  
                                                        
1

 A Nota Técnica 34/2020 menciona que as máscaras devem cobrir totalmente a boca e o nariz e estarem bem-ajustadas ao rosto, sem deixar 
espaço nas laterais. 
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ANEXO II 
PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID-19 

 
1. Dados de identificação da instituição de ensino 
                 

Nome da Instituição de Ensino: _______________________________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________________________ Cidade: ____________________________________ 

Telefone: _________________________________________ E-mail: _____________________________________ 

Natureza: ( 1 ) Regular    ( 2 ) Escola Rede: ( 1 ) Privada    ( 2 ) Pública  

Gestão: ( 1 ) Estadual    ( 2 ) Federal  

Nome do responsável: ___________________________  Cargo: ______________________________________ 

Telefone: _________________________________________ E-mail direto: _______________________________ 

Etapas de ensino ofertadas: 

( 1 ) Creche 
( 2 ) Educação Infantil 
( 3 ) Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

( 4 ) Anos Finais do Ensino Fundamental 
( 5 ) Ensino Médio 
( 6 ) Educação Profissional e Tecnológica 

 
2. Ações do protocolo 

■ Escrever o nome do responsável pela ação, assinalar se foi ou não realizada e escrever 
brevemente a metodologia e o insumo utilizado. 

■ Caso alguma ação listada não se aplique à instituição, excluí-la. 

■ Medidas obrigatórias, segundo o Decreto Distrital nº 40.939/2020 (DC), a Nota Técnica Nº 
34/2020 (NT), o Protocolo de Retorno das Atividades Presenciais: Rede Privada de ensino (PT); a 
Portaria Conjunta nº 20 (PC); e sentença da Ação Civil Pública nº 0000601-86.2020.5.10.0006 
(AC). 

■ Medidas opcionais, sugeridas pelo SINEPE/DF (OP). 

MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO FÍSICO 

GERAIS 

Nº Ação Responsável Realizada Não realizada 
Metodologia 

(como é feito) 
Insumo 

(materiais) 

1. 
(DC) 

Readequar os espaços 
físicos, respeitando o 
distanciamento mínimo 
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de dois metros (2,0 m) 
entre as pessoas. 

2. 
(NT) 

Garantir o distanciamento 
social dos alunos nas filas 
(entrada, refeitórios, 
cantinas, bibliotecas, 
banheiros), fazendo 
demarcação no chão a 
cada um metro e meio 
(1,5 m). 

     

3. 
(DC) 
(PT) 

Delimitar, por meio de 
sinalização, a capacidade 
máxima de pessoas em 
salas de aula, bibliotecas, 
ambientes 
compartilhados e 
elevadores, respeitando o 
distanciamento mínimo 
obrigatório. 

     

4. 
(DC) 
(PT) 

Organizar os fluxos de 
circulação de pessoas nos 
corredores e espaços 
abertos evitando contato 
e respeitando o 
distanciamento mínimo. 

     

5. 
(DC) 
(PT) 

Escalonar horários de 
intervalo, refeições, saída 
e entrada de salas de 
aula, bem como de 
horários de utilização de 
ginásios, bibliotecas, 
pátios etc, a fim de 
preservar o 
distanciamento mínimo 
obrigatório entre pessoas 
e evitar a aglomeração de 
alunos e trabalhadores 
nas áreas comuns. 

     

6. 
(DC) 
(PT) 

Os colaboradores devem 
trabalhar em escala / 
revezamento de dia ou 
horário. 

     

7. 
(DC) 
(NT) 
(PT) 

Afastar alunos, 
professores e 
funcionários que tenham 
mais de 60 anos, 
gestantes, pessoas com o 
sistema imunológico 
comprometido e 
portadores de doenças 
crônicas que compõem 
grupo de risco e 
mantê-los atuando 
exclusivamente por meio 
do ensino mediado por 
tecnologias. 
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8. 
(DC) 

Priorizar, no atendimento 
aos clientes, o 
agendamento ou a 
adoção de outro meio 
que evite aglomerações. 

     

9. 
(DC) 
(PT) 

Evitar aglomerações de 
pais/responsáveis e 
estudantes em frente à 
escola, estabelecendo-se 
escalonamento para a 
entrada e saída dos 
alunos. 

     

10. 
(NT) 

Durante as atividades, 
professores e 
colaboradores devem 
manter distanciamento 
dos alunos, evitando todo 
tipo de contato físico. 

     

11. 
(NT) 

Criar estratégias para 
delimitar a capacidade 
máxima a um (1) aluno a 
cada 2,25 m², 
considerando a área total 
acessível aos alunos, 
como salas de aula, 
biblioteca, ambientes 
compartilhados, 
elevadores, espaços para 
atividades físicas, pátios, 
entre outros. 

     

EM ESPAÇOS COLETIVOS 

Cantinas e refeitórios 

Nº Ação Responsável Realizada Não realizada 
Metodologia 

(como é feito) 
Insumo 

(materiais) 

1. 
(OP) 

Promover, nos refeitórios, 
espaçamento mínimo de 
um metro e meio (1,5 m) 
entre as pessoas na fila e 
nas mesas, orientando 
para o cumprimento das 
recomendações de 
etiqueta respiratória e 
que sejam evitadas 
conversas. 

     

2. 
(OP) 

Estabelecer regras de 
distanciamento para os 
trabalhadores. 

     

3. 
(OP) 

Escalonar os horários de 
alimentação e realizar o 
controle de entrada e 
saída a fim de evitar 
aglomerações. 

     

Cozinha 

Nº Ação Responsável Realizada Não realizada 
Metodologia 

(como é feito) 
Insumo 

(materiais) 
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1. 
(OP) 

Estabelecer regras de 
distanciamento para os 
trabalhadores. 

     

Salas de aula 

Nº Ação Responsável Realizada Não realizada 
Metodologia 

(como é feito) 
Insumo 

(materiais) 

1. 
(DC) 
(PT) 

Reorganizar as turmas, de 
modo a reduzir o número 
de estudantes em sala de 
aula, promovendo a 
alternância entre o ensino 
presencial e o ensino 
mediado por tecnologias. 

     

2. 
(DC) 
(PT) 

Dispor carteiras, cadeiras 
e mesas a uma distância 
de um metro e meio (1,5 
m) uma das outras. 

     

3. 
(AC) 

Reduzir para 50% o 
contingente máximo de 
alunos por sala previsto 
na cláusula 31ª da CCT 
2019/2021. 

     

4. 
(OP) 

Autorizar o lanche das 
crianças dentro da sala de 
aula, para evitar 
aglomerações e 
contaminação cruzada. 

     

5. 
(OP) 

Autorizar o lanche das 
crianças dentro da sala de 
aula, para evitar 
aglomerações e 
contaminação cruzada. 

     

 

MEDIDAS DE HIGIENE 

INDIVIDUAL 

Nº Ação Responsável Realizada Não realizada 
Metodologia 

(como é feito) 
Insumo 

(materiais) 

1. 
(DC) 

Todos os colaboradores 
devem utilizar 
equipamentos de 
proteção individual (EPI), a 
serem fornecidos pelo 
estabelecimento. 

     

2. 
(DC) 
(PT) 

Disponibilizar álcool em 
gel 70% a todos os 
frequentadores. 

     

3. 
(DC) 
(NT) 

Todos devem utilizar 
máscaras de proteção 
facial2 conforme o 

     

                                                        
2 A Lei Federal nº 14.019, de 2 de julho de 2020, em seu artigo 3º A, § 7º A, dispensa o uso de máscaras para crianças com menos de três (3) anos de 

idade. 
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(PT) disposto na Lei nº 6.559, 
de 23 de abril de 2020, e 
no Decreto nº 40.648, de 
23 de abril de 2020, 
garantindo que estas 
sejam utilizadas de forma 
correta, cobrindo 
totalmente a boca e o 
nariz e estejam 
bem-ajustadas ao rosto, 
sem deixar espaços na 
lateral. 

4. 
(NT) 
(PT) 

Disponibilizar lavatório/pia 
com dispensador de 
sabonete líquido, suporte 
para papel- toalha, papel-
toalha, lixeira com tampa 
e abertura sem contato 
manual para uso em 
locais considerados 
estratégicos para a 
prevenção do contágio. 

     

5. 
(OP) 

Manter as unhas cortadas 
ou aparadas e os cabelos 
presos, e evitar uso de 
adornos, como anéis e 
brincos. 

     

6. 
(OP) 

Não partilhar objetos 
pessoais, como roupas, 
escova de cabelos, 
brinquedos, lençóis, 
travesseiros, toalhas etc. 

     

7. 
(OP) 

Disponibilizar colaborador 
para acompanhar crianças 
até seis (6) anos ao 
banheiro, a fim de auxiliá-
las na utilização do 
sanitário bem como na 
higienização das mãos 
após o uso. 

     

DE ESPAÇOS COLETIVOS 

Áreas comuns 

Nº Ação Responsável Realizada Não realizada 
Metodologia 

(como é feito) 
Insumo 

(materiais) 

1. 
(DC) 
(PT) 

Manter os banheiros e 
demais locais do 
estabelecimento 
higienizados e com 
suprimentos suficientes 
para possibilitar a higiene 
pessoal dos colaboradores 
e consumidores. 

     

2. Higienizar as cadeiras e      
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(DC) mesas de uso coletivo 
regularmente. 

3. 
(DC) 
(NT) 
(PT) 

Realizar limpeza e 
desinfecção das 
instalações antes da 
reabertura da escola. O 
procedimento de limpeza 
deve incluir paredes, 
pisos, teto, painéis, 
quadros, cortinas, 
equipamentos, todos os 
mobiliários como 
carteiras, cadeiras e 
mesas, mesas de refeição, 
armários, bancadas, 
janelas, vidros, portas, 
peitoris, luminárias, 
objetos, filtros e grades de 
ar-condicionado. 

     

4. 
(NT) 

Intensificar a realização de 
limpeza e desinfecção de 
superfícies, considerando 
os locais com maior 
circulação de pessoas, 
áreas de treino e 
sanitários, garantindo que 
a higienização seja 
realizada no mínimo 4 
vezes ao dia. 

     

5. 
(NT) 

Intensificar a realização de 
limpeza e desinfecção de 
objetos tocados com 
frequência, considerando 
a especificidade da 
atividade, garantindo a 
realização da higienização 
a cada 30 minutos. 

     

6. 
(NT) 

Intensificar a realização de 
limpeza e desinfecção de 
superfícies, considerando 
os locais com maior 
circulação de alunos, 
professores e 
funcionários, incluindo 
áreas de recreação, salas 
de reunião, auditórios, 
bibliotecas e sanitários, 
garantindo que a 
higienização seja realizada 
a cada 4 horas, enquanto 
a escola estiver em 
funcionamento. 

     

7. 
(NT) 

Realizar limpeza e 
desinfecção de superfícies 
e objetos antes do início e 
após o término do dia 
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escolar. 

8. 
(NT) 

Durante a limpeza do 
ambiente, não usar ar 
comprimido nem água 
sob pressão, ou qualquer 
outro método que possa 
gerar respingos ou 
aerossóis. 

     

9. 
(NT) 

Garantir ventilação 
adequada no momento de 
utilização de produtos de 
limpeza, evitando que os 
vapores sejam inalados 
pelos alunos. 

     

10. 
(NT) 
(PT) 

Disponibilizar 
equipamentos de 
proteção individual (EPIs) 
para os trabalhadores, 
capacitação no processo 
de limpeza e treinamento 
sobre as técnicas de 
paramentação e 
desparamentação para 
evitar a contaminação do 
profissional. 

     

11. 
(NT) 

Disponibilizar dispensador 
de preparação alcoólica 
(gel ou solução a 70%) 
para higienização de 
mãos, em pontos 
estratégicos, para a 
prevenção do contágio 
(escadas, pátios, quadras 
de esporte, maçanetas, 
portas, salas de aula e 
laboratórios, entre 
outros). 

     

12. 
(DC) 
(PT) 

Fornecer instalações de 
água, de saneamento e de 
gerenciamento de 
resíduos. 

     

13. 
(DC) 
(PT) 
(PC) 

Suspender a utilização de 
pontos eletrônicos cuja 
utilização ocorra mediante 
biometria, especialmente 
de impressão digital; e a 
obrigatoriedade de 
assinatura individual dos 
trabalhadores em 
documentos impressos. 

     

14. 
(NT) 
(PT) 

Optar pelo acesso ao 
interior do 
estabelecimento sem 
utilização de catracas para 
evitar aglomeração e 
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contato. Caso a estrutura 
não permita, disponibilizar 
álcool em gel ao lado das 
catracas e utilizar sistema 
para identificação do 
aluno, que dispense o uso 
das mãos. 

15. 
(NT) 
(PT) 

Privilegiar a ventilação 
natural do ambiente. Caso 
seja necessário, 
utilizarem-se aparelhos de 
climatização, manter os 
sistemas de climatização 
central em operação 
desde que a renovação de 
ar esteja aberta com a 
máxima capacidade. Nos 
locais sem renovação de 
ar, especialmente com 
aparelhos do tipo split, 
manter portas de uso 
comum e janelas abertas. 

     

16. 
(NT) 

Garantir o cumprimento 
do Plano de Manutenção, 
Operação e Controle - 
PMOC dos sistemas de 
climatização instalados, 
especialmente no que 
tange à manutenção dos 
filtros higienizados. 

     

17. 
(DC) 
(PT) 

Manter abertas janelas e 
portas dos ambientes 
escolares (sala de aula, 
sala dos professores, 
banheiros, cozinha etc) 
para evitar pontos de 
contato, como em 
maçanetas. 

     

18. 
(NT) 
(PT) 

Proibir o uso de chuveiros, 
bebedouros, parques, 
piscinas. 

     

18.1. 
(PC) 

Bebedouros do tipo jato 
inclinado podem ser 
adaptados de modo que 
somente seja possível o 
consumo de água com o 
uso de copo descartável. 

     

19. 
(NT) 

Separar todo o lixo/os 
resíduos (Equipamento de 
Proteção Individual, luvas, 
máscaras, entre outros) 
como 
se fosse/m 
potencialmente 
contaminado/s e 
encaminhar para 
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descarte. 

20. 
(OP) 

Disponibilizar lixeiras com 
tampa e acionamento por 
pedal ou dispositivo 
semelhante. 

     

Banheiros 

Nº Ação Responsável Realizada Não realizada 
Metodologia 

(como é feito) 
Insumo 

(materiais) 

1. 
(OP) 

Disponibilizar kit de 
higiene completo, com 
sabonete líquido, 
toalhas de papel e 
preparações 
antissépticas. 

     

2. 
(OP) 

Disponibilizar lixeiras 
de tampa e pedal, 
nunca com 
acionamento manual – 
que precisam ser 
higienizadas 
diariamente. 

     

3. 
(OP) 

Reforçar a limpeza de 
sanitários e vestiários 
que deve ser realizada 
de hora em hora. 

     

4. 
(OP) 

Afixar, nos banheiros e 
lavatórios, material 
informativo 
em local que possa ser 
visualizado com 
facilidade, com 
instruções sobre a 
lavagem correta das 
mãos e sobre o uso do 
álcool em gel. 

     

Cantinas e refeitórios 

Nº Ação Responsável Realizada Não realizada 
Metodologia 

(como é feito) 
Insumo 

(materiais) 

1. 
(PC) 

Não partilhar alimentos; 
não utilizar os mesmos 
utensílios, como copos, 
talheres e pratos;  evitar 
uso  de outros objetos à 
mesa (como o celular). 

     

2. 
(PC) 

Evitar o autosserviço ou, 
quando este não puder 
ser evitado, reforçar 
medidas de controle, 
como a higienização das 
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mãos antes e depois de se 
servir; a higienização ou 
troca frequentes de 
utensílios de cozinha de 
uso compartilhado, como 
conchas, pegadores e 
colheres; a instalação de 
protetor salivar sobre as 
estruturas de 
autosserviço; e a utilização 
de máscaras e orientações 
para evitar conversas 
durante o serviço. 

3. 
(PC) 

Realizar limpeza e 
desinfecção de objetos, 
pisos e 
superfícies que sejam 
tocadas com frequência. 
Mesas, bancadas e 
cadeiras devem ser 
higienizadas após cada 
refeição. 

     

4. 
(PC) 

Dar preferência a talheres 
descartáveis ou a jogos de 
utensílios higienizados e 
embalados 
individualmente. 

     

5. 
(PC 

Retirar recipientes de uso 
compartilhado como 
temperos, saleiros, 
farinheiras e porta-
guardanapos. 

     

6. 
(OP) 

Disponibilizar álcool em 
gel 70% para os clientes 
na entrada, no caixa e 
próximo às pias, bem 
como manter sabão e 
papel disponível em 
lavatórios. 

     

6.1. 
(OP) 

Cobrir máquinas de cartão 
com filme plástico, para 
facilitar a higienização 
após o uso. 

     

7. 
(OP) 

Substituir os sistemas de 
autosserviço de bufê, 
utilizando porções 
individualizadas ou 
disponibilizando 
funcionário(s) 
específico(s) para servir 
todos os pratos. 

     

Cozinha 

Nº Ação Responsável Realizada Não realizada 
Metodologia 

(como é feito) 
Insumo 

(materiais) 
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1. 
(OP) 

Reservar espaço para a 
higienização dos 
alimentos crus (frutas, 
verduras, legumes). 

     

2. 
(OP) 

Utilizar materiais 
informativos para 
trabalhadores em local 
que possa ser visualizado 
com facilidade. 

     

Salas de aula 

Nº Ação Responsável Realizada Não realizada 
Metodologia 

(como é feito) 
Insumo 

(materiais) 

1. 
(OP) 

Higienizar regularmente 
equipamentos, 
instrumentos e materiais 
didáticos 
empregados em aulas 
práticas.  

     

2. 
(OP) 

Priorizar, sempre que 
possível, uso de material 
individual e higienizado 
para o 
desenvolvimento das 
atividades pedagógicas. 

     

3. 
(OP) 

Mapear salas de aula, para 
que alunos ocupem 
mesma cadeira e mesa. 

     

4. 
(OP) 

Higienizar, após cada uso, 
utensílios de uso comum, 
como colchonetes, 
tatames, trocadores. 

     

5. 
(OP) 

Retirar da sala de aula 
objetos de difícil 
higienização. 

     

6. 
(OP) 

Garantir equipamentos de 
higiene, como dispensers 
de álcool em gel, lixeiras 
com tampa e dispositivo 
que permita abertura sem 
uso das mãos. 

     

7. 
(OP) 

Se houver distribuição de 
alimentos, cada pessoa 
deverá 
recebê-lo em caixas ou 
saquinhos. 

     

Transporte 

Nº Ação Responsável Realizada Não realizada 
Metodologia 

(como é feito) 
Insumo 

(materiais) 

1. 
(PT) 

Evitar tocar olhos, nariz e 
boca sem higienizar as 
mãos. 

     

2. 
(PT) 

Seguir as regras de 
etiqueta respiratória para 
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proteção em 
casos de tosse e espirros. 

3. 
(PT) 

Evitar contato com as 
superfícies  como, por 
exemplo, pega-mãos, 
corrimãos, barras de 
apoio, catracas e leitores 
de bilhetes/cartões. 

     

4. 
(PT) 

Assegurar, durante o 
deslocamento, que ocorra 
uma boa ventilação no 
interior do veículo, 
preferencialmente, com 
ventilação natural. 

     

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO EM POSTOS DE TRIAGEM 

Nº Ação Responsável Realizada Não realizada 
Metodologia 

(como é feito) 
Insumo 

(materiais) 

1. 
(NT) 
(PT) 

Aferir a temperatura de 
todos os alunos, pais / 
responsáveis antes da 
entrada na escola. 

     

2. 
(DC) 
(NT) 
(PT) 

Aferir e registrar, ao longo 
do expediente, incluída a 
chegada e a saída, a 
temperatura 
dos colaboradores, 
devendo ser registrada 
em planilha, na qual 
conste nome do 
funcionário, função, data, 
horário e temperatura, 
que deve estar disponível 
para conhecimento das 
autoridades de 
fiscalização. 

     

2.1. 
(DC) 

Constatada febre3 ou 
sintoma4 de COVID-19 no 
consumidor e/ou no 
colaborador, deverá ser 
impedida a sua entrada 
no estabelecimento, 
orientando-o a procurar o 
sistema de saúde. 

     

2.2. 
(DC) 

Constatada febre ou 
sintoma, abrir protocolo 
de acompanhamento de 
saúde junto à 
direção/administração da 
escola. 

     

                                                        
3 Febre: Caracterizada pela temperatura igual ou superior a 37,8 °C. 

4
 Sintomas mais comuns: febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes podem apresentar dores, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor 

de garganta, diarreia, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. 
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2.3. 
(DC) 

O colaborador que 
apresentar 
sintomas da COVID-19 
deverá ser orientado a 
permanecer em 
isolamento domiciliar, 
pelo período de quatorze 
(14) dias, exceto se 
apresentar resultado de 
exame laboratorial que 
comprove ausência de 
infecção pelo novo 
coronavirus. 

     

3. 
(NT) 

O equipamento de 
aferição de temperatura 
deve ser digital com 
infravermelho ou 
tecnologia similar que 
permita aferição da 
temperatura das pessoas 
sem contato físico e 
higienização, com 
frequência, com produtos 
adequados ao combate 
ao coronavírus. 

     

4. 
(NT) 

Expor, na entrada da 
escola, informações 
claras, concisas e precisas 
sobre coronavírus, 
quanto à conduta correta 
em caso de existência de 
sintomas respiratórios ou 
febre. 

     

5. 
(OP) 

Em todos os pontos de 
entrada,  as pessoas 
devem passar por tapetes 
de uso hospitalar de 
descontaminação, lavar 
as mãos com água e 
sabão ou higienizá-las 
com álcool gel 70%. 

     

 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS 

Nº Ação Responsável Realizada Não realizada 
Metodologia 

(como é feito) 
Insumo 

(materiais) 

1. 
(DC) 
(PT) 

Providenciar a testagem 
para COVID-19 dos 
profissionais da 
educação, na forma 
estabelecida na sentença 
nº 000061-
86.2020.5.10.0006. O 
teste deve ser realizado 
por laboratório de 
análises clínicas 
devidamente licenciado 
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pela vigilância sanitária. 
Seu laudo deve ter 
assinatura de um 
responsável técnico 
legalmente habilitado. 

2. 
(DC) 
(PT) 

Priorizar reuniões e 
eventos a distância. 

     

3. 
(DC) 
(NT) 
(PT) 

Cancelar eventos, jogos 
recreativos e esportivos, 
campeonatos, festivais, 
feiras, 
trabalhos em grupo ou 
qualquer atividade que 
propicie aglomerações. 

     

4. 
(DC) 
(PT) 

Modificar as atividades 
esportivas de forma que 
sejam realizadas ao ar 
livre ou em 
ambientes ventilados. 

     

5. 
(NT) 

Proibir o contato físico. As 
modalidades de 
atividades físicas que 
usualmente o propiciam, 
como 
lutas, danças e similares, 
devem ser realizadas 
considerando-se 
estratégias pedagógicas 
alternativas 
que não exijam o contato 
entre os alunos. 

     

6. 
(NT) 
(DC) 
(PT) 

Estabelecer protocolo de 
prevenção de contágio 
com o SARS-CoV-2 e 
treinar todos os alunos, 
professores e 
funcionários para a sua 
aplicação. 

     

7. 
(PC) 

Informar trabalhadores 
terceirizados e de outras 
organizações, que 
adentrem o 
estabelecimento, sobre a 
COVID-19, bem como 
exigir da contratada o 
cumprimento das normas 
de saúde e segurança. 
Caso o trabalhador 
terceirizado apresente 
algum sintoma ou teste 
positivo, a escola deverá 
comunicar o fato 
imediatamente à empresa 
terceirizada, para o 
devido afastamento do 
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trabalho. 

8. 
(DC) 
(PT) 

Priorizar o retorno 
gradativo das atividades 
escolares. 

     

9. 
(NT) 

Eliminar o 
compartilhamento de 
equipamentos destinados 
às atividades físicas e 
pedagógicas. 

     

10. 
(NT) 

Estabelecer política de 
monitoramento de 
atividades e de pessoas 
com a finalidade de 
garantir a execução das 
medidas de precaução de 
contágio. 

     

11. 
(OP) 

Garantir que os grupos 
de alunos, professores e 
demais profissionais 
sejam os mais estáticos 
possível, tendo o mesmo 
grupo de alunos com 
os mesmos professores e 
demais profissionais (com 
mais frequência para 
crianças pequenas, e o 
máximo possível 
para alunos mais velhos). 

     

12. 
(OP) 

Evitar que os estudantes 
permaneçam na escola 
após o término das aulas. 

     

13. 
(OP) 

Trazer de casa e utilizar a 
própria garrafa de água, 
que deve ser higienizada 
antes do uso e ao chegar 
a casa todos os dias. 

     

14. 
(OP) 

Promover campanha de 
vacinação, buscando 
evitar outras síndromes 
gripais que possam ser 
confundidas com a 
COVID-19. 

     

15. 
(OP) 

Assegurar transição suave 
do ensino não presencial 
para a prestação de 
serviços em 
sala de aula estimulando 
a prática de metodologias 
híbridas de ensino-
aprendizagem. 

     

16. 
(OP) 

Implementar programas 
de reforço escolar em 
larga escala para mitigar 
os prejuízos educacionais 
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e impedir a exacerbação 
da desigualdade de 
aprendizagem após o 
fechamento das escolas, 
com foco na alfabetização 
e na matemática para 
crianças do ensino 
fundamental 1 e 
acomodações de 
acessibilidade para 
crianças com deficiência. 

17. 
(OP) 

Dar atenção especial aos 
estudantes de inclusão, 
pois os que não tiverem 
condições para se 
adequar às normas de 
prevenção precisam ter 
acompanhamento 
pedagógico por meio de 
atividades não 
presenciais. 

     

18. 
(OP) 

Promover processos 
avaliativos flexíveis, 
contínuos, processuais, 
formativos, recursivos, 
contemplando diversos 
instrumentos para que os 
estudantes tenham uma 
aprendizagem 
significativa, em 
consonância com a 
Proposta Pedagógica da 
Instituição de Ensino. 

     

 

MEDIDAS JURÍDICAS 

Nº Ação Responsável Realizada Não realizada 
Metodologia 

(como é feito) 
Insumo 

(materiais) 

1. 
(OP) 

Assegurar, aos 
estudantes que 
necessitarem, por 
fazerem parte de 
grupo de risco, 
ou tenham familiares 
de grupo de risco em 
casa, que serão 
atendidos por 
atividades 
letivas não presenciais, 
nos moldes do 
Decreto-lei nº 
1.044/1969 e da Lei 
Federal nº 
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13.716/2018. Para isso, 
os responsáveis 
deverão documentar a 
solicitação à escola, 
pelos canais oficiais da 
unidade. 

2. 
(PC) 

Reiterar as 
recomendações do 
presente Protocolo, na 
forma 
de regulamento e ser 
disponibilizado a toda 
a comunidade 
envolvida 
na atividade 
educacional, 
colhendo-se seu 
“ciente”. 

     

3. 
(PC) 

As orientações ou os 
protocolos devem 
estar disponíveis para 
os trabalhadores e 
suas representações, 
quando solicitados. 

     

4. 
(OP) 

Formatar trabalho 
remoto a ser 
eventualmente 
desenvolvido pelos 
trabalhadores por 
meio de instrumento 
aditivo aos contratos 
de trabalho. 

     

5. 
(OP) 

Construir todos os 
documentos de gestão 
e segurança 
recomendados e obter 
ciência e assinatura 
dos envolvidos, 
previamente à 
efetivação do retorno 
às atividades 
presenciais. 

     

6. 
(OP) 

Procurar auxílio de 
empresas 
especializadas ou 
profissionais 
médicos, para que 
estes atestem, de 
tempos em tempos, 
que as medidas 
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sanitárias impostas 
como condição para a 
reabertura e o 
funcionamento 
estejam sendo 
rigorosamente 
cumpridas. 
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ANEXO III 

PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE COVID-19 

1. Escrever o nome do responsável pela ação, assinalar se foi ou não realizada e escrever brevemente 
a metodologia e o insumo utilizados. 

2. As orientações estão de acordo com as recomendações do Protocolo de Retorno das Atividades 
Presenciais: Rede Privada de Ensino (PT); a Portaria Conjunta nº 20 (PC); e a sentença da Ação Civil 
Pública nº 0000601-86.2020.5.10.0006 (AC). 

3. Medidas opcionais, sugeridas pelo SINEPE/DF (OP). 

Nº Ação Responsável Realizada Não realizada 
Metodologia 

(como é feito) 
Insumo 

(materiais) 

1. 
(PC) 

Encaminhar para o 
ambulatório médico da 
organização, quando 
existente, os casos 
suspeitos para avaliação e 
acompanhamento 
adequado. 

     

1.1. 
(PC) 

O atendimento de 
trabalhadores e alunos 
sintomáticos deve ser 
separado dos demais, 
fornecendo-se máscara 
cirúrgica a todos a partir 
da chegada ao 
ambulatório. 

     

1.2. 
(PC) 

Disponibilizar, aos 
profissionais do serviço 
médico, EPI ou outros 
equipamentos de 
proteção de acordo com 
os riscos, em 
conformidade com 
orientações e 
regulamentações dos 
Ministérios da Economia e 
da Saúde. 

     

2. 
(PT) 

Reservar uma sala de 
isolamento para alunos 
que apresentem sintomas 
de 
síndrome gripal até a 
família ir buscar. 

     

3. 
(PC) 
(PT) 

Afastar imediatamente os 
trabalhadores e alunos  
das atividades 
presenciais, por quatorze 
(14) dias, caso se 
enquadrem como CASOS 
CONFIRMADOS e 
SUSPEITOS, ou como 
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contatantes da COVID-19, 
até o resultado conclusivo 
da investigação, devendo 
ser adotados os mesmos 
procedimentos para os 
que convivam com 
pessoas sintomáticas.5 

3.1. 
(PC) 

Levantar informações 
sobre os CONTATANTES, 
as atividades e as áreas 
comuns frequentadas 
pelos suspeitos ou 
confirmados da COVID-
19. 

     

3.2. 
(PC) 

Informar CONTATANTES 
suspeitos da COVID-19 
sobre o caso, orientando-
os a relatar 
imediatamente à 
organização o surgimento 
de qualquer sinal ou 
sintoma relacionado à 
doença. 

     

3.3. 
(PC 

Contar o período de 
afastamento dos 
CONTATANTES de caso 
confirmado da COVID-19 
a partir do último dia de 
contato entre os 
contatantes e o caso 
confirmado. 

     

3.4. 
(PC) 

Afastar de suas atividades 
presenciais, por quatorze 
(14) dias, CONTATANTES 
que residem com caso 
confirmado da COVID-19, 
devendo ser apresentado 
documento 
comprobatório. 

     

3.5. 
(PC) 

Permitir o retorno às 
atividades presenciais dos 
afastados considerados 
CASOS SUSPEITOS antes 
do período determinado 
de afastamento desde 
que exame laboratorial 
descarte a COVID-19, de 
acordo com as 
orientações do Ministério 
da Saúde, e estejam 
assintomáticos por mais 
de 72 horas. 

     

                                                        
5

 Verificar definição de caso confirmado, caso suspeito e contatante na Portaria Conjunta nº 20, do Ministério da Economia e da Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho. 
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4. 
(PC) 

Orientar empregados 
afastados do trabalho a 
permanecer em sua 
residência, assegurando-
se a manutenção da 
remuneração durante o 
afastamento. 

     

5. 
(AC) 

Manter trabalhadores 
infectados afastados do 
trabalho até a plena 
recuperação, atestada por 
perito do INSS, médico do 
trabalho da empresa ou 
médico por ela custeado. 

     

6. 
(PO) 

Os estudantes que 
tiverem contato com 
pessoas que apresentem 
sintomas ou 
diagnosticadas com 
COVID-19 deverão 
cumprir quarentena 
domiciliar de quatorze 
(14) dias, sendo-lhes 
disponibilizadas 
atividades não presenciais 
durante o período de 
afastamento. 

     

7. 
(PC) 

Na ocorrência de CASOS 
SUSPEITOS ou 
CONFIRMADOS da COVID-
19, reavaliar a 
implementação das 
medidas de prevenção 
indicadas. 

     

8. 
(PC) 

Manter registro 
atualizado, à disposição 
dos órgãos de 
fiscalização, com 
informações sobre 
trabalhadores  e 
estudantes por faixa 
etária; trabalhadores e 
estudantes com 
condições clínicas de risco 
para desenvolvimento de 
complicações que podem 
estar relacionadas a 
quadros mais graves da 
COVID-19, não devendo 
ser especificada a doença, 
preservando-se o sigilo; 
casos suspeitos; casos 
confirmados; 
trabalhadores e 
estudantes  contatantes 
afastados; e medidas 
tomadas para a 
adequação dos ambientes 
escolares para a 
prevenção da COVID-19. 

     

9. 
(PT) 

Informar imediatamente 
o serviço de saúde de 
referência sobre a 
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ocorrência de casos 
suspeitos. No caso de 
trabalhadores e alunos 
que residam em outros 
municípios, garantir a 
notificação da rede de 
saúde do município de 
residência. 

10. 
(OP) 

Reforçar a limpeza dos 
objetos e das superfícies 
utilizadas pelo caso 
suspeito, bem como da 
área de isolamento. 

     

11. 
(OP) 

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

     

12. 
(PO) 

Prever substituições na 
eventualidade de 
absenteísmo de 
trabalhadores em 
decorrência de 
tratamento ou isolamento 
domiciliar por suspeita ou 
confirmação de COVID-19. 

     

13. 
(PO) 

Recomendar que, caso 
ocorra contaminação pela 
COVID-19, dar amplo 
conhecimento do número 
de casos, publicando na 
secretaria da escola e 
informando oficialmente 
a comunidade escolar por 
meio dos canais de 
comunicação, 
preservando a 
identificação daqueles 
que eventualmente e 
confirmadamente 
testarem positivo. 
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ANEXO IV 

CONTROLE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS 
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) 

 

(Identificação do estabelecimento de ensino) 
                 

Nome do trabalhador: _________________________________________________________________________________ 

Cargo: _____________________________ Data de admissão: __________________________ 

 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

              

Declaro, para os devidos fins, que recebi os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) abaixo 

descritos e me comprometo a usá-los apenas para as finalidades a que se destinam. Responsabilizo-

me por sua guarda e conservação, bem como por eventuais danos causados pela má utilização ou 

uso fora das atividades de trabalho. Comprometo-me a comunicar ao empregador qualquer 

modificação que os tornem impróprios para uso. 

Declaro que estou ciente do uso obrigatório, sob pena de ser punido(a) com as medidas 

disciplinares cabíveis. 

Declaro, por fim, que recebi todas as instruções e treinamento referente ao uso e conservação 

dos EPIs, segundo as Normas de Segurança do Trabalho. 

  

____________________. _______ de 2020.                   Ciente: ____________________________________ 

 

DATA DA 
ENTREGA 

EPI 
ASSINATURA DO 
FUNCIONÁRIO(A) 

RESPONSÁVEL PELA 
ENTREGA 
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ANEXO V 
FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS 

 
Aferição de Temperatura Corporal, Proteção e Sanitização 

 

Cloud 
SCN Qd. 4, Bl. B, nº 100 Sala 1201 – Edifício Centro Empresarial Varig 

(61) 3034-6523 
(61) 99999-0939 
cloud.empreendimentos.gmail.com 

1. Túnel de Sanitização com névoa ozonizada 

à vista 
R$ 

18.560,00 

locação 
mensal 

R$ 
4.000,00 

locação 
semestral 

R$ 
3.800,00 

locação 
anual 

R$ 
R$ 3.600,0 

 

Domatus 
Diogo Lopes 
SRTVS Qd. 701, Conj.. L, nº 38, Bl. 1, Sala 708, Parte A155 
(61) 3344-5852 
(61) 98123-4221 
diogo.lopes@domatus.com.br 

1. Câmera termográfica de mão stand alone R$ 14.000,00 

2. Câmera termográfica de mão com integração celular, wifi, gravação R$ 44.000,00 

3. Kit termográfico: Câmera, NVR, Software, reconhecimento facial, contagem de pessoas, 
relatório de pessoas com febre, monitoramento de até 30 pessoas simultaneamente 

R$ 110.000,00 
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Strauss Comunicação e  Major Tom 
SHN Quadra 2 Bloco F. Nº 87 - Edifício Executive Office Tower - Sala 1611 – Asa Norte 
(61) 3965-5522 
(61) 8363-1700 
(61) 98152.4080 
http://www.mjtom.com.br/ 

1. Protetor facial temático de acrílico 
R$ 16,00 
(a partir de 500 
und.) 

 

 
 

VantageIT 
Rogério Lobato 

SIG Qd. 4, Lote 75 a 175, Bloco B, Sala 15 – Capital Financial Center. 
(61)3041- 4959 
(61)98111-6168 
rogerio.lobato.scp@vantageit.com.br 

1. Câmera Termográfica Portátil, com tripé incluso R$  9.990,00 

2. Solução de Controle de Acesso, sem contato, por meio  de reconhecimento facial e 
medição de temperatura 

R$ 22.500,00 

3. Câmera Termográfica, com base de fixação tipo tripé R$ 48.990,00 
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ANEXO VI 
 

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Prevenção da COVID-19 

 
Sra. X e Sr. Y, pais e/ou responsáveis do/pelo aluno Z, declaram que, pelo que sabem, 

o estudante (   ) teve   (   ) não teve COVID-19 e não faz parte de grupo de risco e, nas últimas 
duas semanas, não apresentou sintoma sugestivo de infecção pelo SARS-CoV-2, não teve 
ciência da infecção pelo vírus de pessoa com quem conviveu sob o mesmo teto ou com 
quem teve contato por mais de 15 minutos sem observar a distância mínima. 

 
Caso apresente pelo menos um sinal do vírus, tenha proximidade com pessoa 

infectada, ou frequente alguma  aglomeração  sem  proteção sanitária e distanciamento 
recomendáveis, não será levado à escola, que será imediatamente informada para 
orientações, planejamento de atividades letivas em casa, acompanhamento e futuro 
retorno. 
 
 
 

______________________, ____ de ____ de _________. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura 

 

 

Telefone do responsável, para contato: ______________________ 
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ANEXO VII 

 

Modelo 1 
 

LEVANTAMENTO DE CONDIÇÕES 
CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS DO TRABALHADOR 

 
(Identificação do estabelecimento de ensino) 

                 

Nome completo do trabalhador: ___________________________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________                       Data: ______/______/___________ 

 

SAÚDE FÍSICA 

Você faz parte de qualquer dos grupos de risco mais vulneráveis aos efeitos da COVID-19? 
[Idade igual ou superior a 60 anos, cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isque ̂mica), 
pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC), imunodepressão, doenc ̧as renais cro ̂nicas em 
estágio avanc ̧ado (graus 3, 4 e 5), diabetes mellitus – conforme juízo clínico –, doenc ̧as cromosso ̂micas com estado de 
fragilidade imunológica, gestac ̧ão.] 

( 1 ) Sim  ( 2 ) Não 

Caso a resposta seja positiva, a qual(is) dos grupos de risco você pertence? 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Você já foi diagnosticado com COVID-19? 

( 1 ) Sim  ( 2 ) Não 

Caso a resposta seja positiva, já tem anticorpos? 

( 1 ) Sim  ( 2 ) Não 

Apresentou ou apresenta qualquer  dos  sintomas  sugestivos  de contaminação  por  
COVID-19?   
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1. Febre ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

2. Tosse ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

3. Indisposição  física ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

4. Diarreia ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

5. Coriza ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

6. Dificuldade  
respiratória 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

7. Perda de olfato e/ou 
paladar 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

Apresenta algum(ns) dos demais sintomas de COVID-19 não listados? 

( 1 ) Sim  ( 2 ) Não 

Caso a resposta seja positiva, qual(is)? ________________________________________________________________________ 

Esteve  em  contato  domiciliar  ou  em  qualquer  lugar,  por  no mínimo  15  minutos  e  a  
menos  de  2  metros,  com  pessoas  infectadas,  nos  últimos 14  dias? 

( 1 ) Sim  ( 2 ) Não 

Frequentou  alguma  aglomeração  sem  proteção sanitária  e distanciamento 
recomendáveis, nos  últimos  14  dias? 

( 1 ) Sim  ( 2 ) Não 

 

POSSÍVEIS CONSULTAS MÉDICAS 

Você tem acesso fácil a posto de saúde? 

( 1 ) Sim  ( 2 ) Não 

 Você tem plano de saúde? 

( 1 ) Sim  ( 2 ) Não 
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SAÚDE PSICOLÓGICA 

Apresentou ou apresenta alguma situação emocional que queira compartilhar para que 
possamos auxiliá-lo ou recomendar o acompanhamento de um profissional especializado? 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

RETORNO 

Para que possamos auxiliá-lo de maneira mais assertiva, escreva o que o preocupa em 
relação ao retorno das aulas presenciais. 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Fique à vontade para sugerir estratégias que você acredita serem essenciais para um retorno 
seguro. 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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As declarações e respostas apresentadas no presente questionário são verídicas e 

responsabilizo-me por eventual omissão ou falsidade.  

Declaro estar ciente de que a omissão ou falsidade das informações configurará falta 

grave, sujeitando-me a demissão por justa causa. 

Declaro que ter ciência de que a falta da adoção das medidas preventivas sanitárias 

recomendadas, dentro e fora do local de trabalho, também caracteriza falta grave, passível 

de demissão por justa causa. 

Declaro, ainda, que caso apresente qualquer sintoma sugestivo de infecção pelo 

SARS-CoV-2; tenha ciência da infecção pelo vírus de pessoa com quem convivo sob o mesmo 

teto ou com quem tive contato por mais de 15 minutos sem observar a distância mínima; e 

frequente alguma  aglomeração  sem  proteção sanitária e distanciamento recomendáveis, 

não comparecerei ao local de trabalho e comunicarei imediatamente tal fato ao empregador 

para a adoção das medidas necessárias. 

 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do trabalhador 
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Modelo 2 
 

ATUALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES 
CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS DO TRABALHADOR 

 
(Identificação do estabelecimento de ensino) 

                 

Nome completo do trabalhador: ________________________________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________ Data: ______/______/___________ 

 

SAÚDE FÍSICA 

Você já foi diagnosticado com COVID-19? 

( 1 ) Sim  ( 2 ) Não 

Caso a resposta seja positiva, já tem anticorpos? 

( 1 ) Sim  ( 2 ) Não 

Apresentou ou apresenta qualquer  dos  sintomas  sugestivos  de contaminação  por  COVID-
19?   

1. Febre ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

2. Tosse ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

3. Indisposição  física ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

4. Diarreia ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

5. Coriza ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

6. Dificuldade  
respiratória 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

7. Perda de olfato e/ou 
paladar 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não 
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Apresenta algum(ns) dos demais sintomas de COVID-19 não listados? 

( 1 ) Sim  ( 2 ) Não 

Caso a resposta seja positiva, qual(is)? __________________________________________________________________________ 

Esteve  em  contato  domiciliar  ou  em  qualquer  lugar,  por  no mínimo  15  minutos  e  a  
menos  de  2  metros,  com  pessoas  infectadas,  nos  últimos 14  dias? 

( 1 ) Sim  ( 2 ) Não 

Frequentou  alguma  aglomeração  sem  proteção sanitária  e distanciamento 
recomendáveis, nos  últimos  14  dias? 

( 1 ) Sim  ( 2 ) Não 

 

As declarações e respostas apresentadas no presente questionário são verídicas e 

responsabilizo-me por eventual omissão ou falsidade.  

Declaro estar ciente de que a omissão ou falsidade das informações configurará falta 

grave, sujeitando-me a demissão por justa causa. 

Declaro que ter ciência de que a falta da adoção das medidas preventivas sanitárias 

recomendadas, dentro e fora do local de trabalho, também caracteriza falta grave, passível 

de demissão por justa causa. 

Declaro, ainda, que caso apresente qualquer sintoma sugestivo de infecção pelo 

SARS-CoV-2; tenha ciência da infecção pelo vírus de pessoa com quem convivo sob o mesmo 

teto ou com quem tive contato por mais de 15 minutos sem observar a distância mínima; e 

frequente alguma  aglomeração  sem  proteção sanitária  e distanciamento recomendáveis, 

não comparecerei ao local de trabalho e comunicarei imediatamente tal fato ao empregador 

para a adoção das medidas necessárias. 

 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do trabalhador 


