
 CABEÇALHO - LOGO DA INSTITUIÇÃO

PROTOCOLO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES

 Este protocolo, elaborado em conformidade com as diretrizes previstas
no Decreto Estadual N° 6637 de 20/01/2021, Decreto Municipal N°421/2020,
Resolução SESA N° 632/2020,  Resolução SESA 0098/2021 e no Protocolo
para retorno das aulas presenciais do Comitê “Volta à s aulas” do Governo do
Estado  do  Paraná,  apresenta  os  procedimentos  a  serem  realizados  pelo
Centro de Atendimento Educacional  Especializado Boa Vista –  mantido
pela  Fundação de Assistência à Criança Cega - FACE para o retorno às
atividades  escolares  referentes  ao ano  letivo  de 2021,  a  fim de manter  as
medidas de prevenção e controle da COVID-19.

I. Inicio das aulas e modalidade de ensino

Início da aulas: 18/02/2021 no modo remoto para os alunos até a data de
26/02/2021.

 A partir do dia 01/03/2021 prosseguiremos com a modalidade de ensino
hÍbrido. 

Foi  realizado um questionário  com as famílias  para  o levantamento  dos
quais  teriam interesse  nas  aulas  presenciais.  Os  alunos  que  optaram pelo
atendimento presencial  terão as aulas nesta modalidade e os que  optaram
pelo atendimento remoto terão aulas on-line com agendamento prévio.

II. Da carga horaria presencial dos funcionários

Os funcionários e professores estarão cumprindo sua carga horária integral
na Instituição (presencialmente). Os professores deverão organizar e deliberar
suas aulas remotas na instituição, cumprindo também as horas-atividade.

III. Do acesso das pessoas na Instituição

É obrigatório o uso de máscara para adentrar à Instituição.

Ao  adentrar  todos  passarão  por  verificação  de  temperatura  corporal  e
higienização das mãos com alcool em gel, os quais serão supervisionados por
um funcionário na recepção. 

Ficam  desobrigados  desta  recomendação  os  indivíduos  que  constam
citados no artigo 3º, parágrafo 7 da Lei Federal Nº 13979 DE 06/02/2020, a
saber: pessoas com transtorno do espectro autista, com deficIência  intelectual,



com  deficiências  sensoriais  ou  com  quaisquer  outras  deficiências  que  a
impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, mediante
apresentação de declaração médica. 

Não há obrigatoriedade do uso da máscara  em crianças com menos de 3
anos de idade ( Lei 14.019 de 2020).

O acesso de pessoas às depêndencias da instituição se limitará somente às
pessoas indispensáveis (alunos, pais e funcionários) ao seu funcionamento que
não apresentem fatores de risco. O atendimento ao público será feito de forma
on-line  ou via telefone. Caso seja necessário atendimento presencial, deverá
ser previamente agendado.

Será permitida a entrada de fornecedores de insumos e prestadores de
serviços  de  manutenção,  e  esses  profissionais  deverão  seguir  os
procedimentos preventivos de uso obrigatório  de máscara,  higienização das
mãos  e  passarão  por  verificação  de  temperatura  antes  da  entrada  ao
Estabelecimento.

IV . Escalonamento de entrada e saída

    Cabe ressaltar que o atendimento pedagógico no CAEE Boa Vista se dá de
forma  individual  e  por  cronograma,  não  havendo   necessidade  de
escalonamento  de  horário  de  entrada  e  saída  dos  alunos,  pois  este
escalonamento já ocorre naturalmente.

V  . Uso do refeitório

 Caso o aluno, precise usar o refeitório para lanchar, foram sinalizadas
as cadeiras restritas, para que haja o distanciamento necessário, que deverá
ser respeitado para que não haja aglomeração no ambiente. Essa sinalização
também  deverá  ser  usada  e  respeitada  para  o  horário  de   almoço  dos
funcionários.

O  refeitório  deverá  receber  limpeza  prévia  antes  do  uso  pelos
funcionários e alunos.

VI. Uso do Bebedouro

Sugere-se ao estudante:

 traga  sua própria  garrafa de água identificada com o nome e, se
possível,  traga  mais  de  uma  garrafa  abastecida  para  evitar
aglomeração durante o enchimento; 

 Não compartilhar garrafa com água, de forma alguma; 
 Caso seja necessário reabastecer a garrafa no ambiente escolar,

prestar atenção para que o bocal não toque no bico ejetor; 



 Havendo  fila, respeitar o espaçamento mínimo de 1,5 m entre as
pessoas. 

VII. Uso do banheiro

Os banheiros e lavatórios  devem ser higienizados antes da abertura, de
cada turno, e em hipótese alguma poderá ter aglomeração para a entrada dos
mesmos.

Orientar a higienização prévia do assento sanitário antes do uso e a  o
acionamento  da descarga  com a tampa do vaso sanitário fechada. 

VII. Higienização dos ambientes e superfícies

A higienização das salas de aula será realizada a cada troca de turno;

A  higienização  de  superfícies  que  são  tocadas  por  muitas  pessoas,
como grades, mesas, carteiras, puxadores de porta e corrimões, será realizada
antes do início de cada  aula, em cada turno e sempre que necessário;

Usar  toalhas  de  tecido  ou  de  papel  umedecidas  com  desinfetante
autorizado  pela  Anvisa  para  limpar  itens  eletrônicos  que  são  tocados  com
frequência (ex.: telefones, teclados, controles remotos);

Cada  estudante  e  professor  higienizará  sua  mesa,  sobretudo  em
momentos de lanche; 

Será realizada a coleta e remoção do lixo diariamente, ou tantas vezes
quantas forem necessárias durante o dia; e  será armazenado em local fechado
e frequentemente limpo até a coleta pública ou outro fim a que se destine.

O lixo deve estar sempre ensacado e em recipientes apropriados, com
tampa e pedal, para que não seja necessário tocá-lo com as mãos quando for
abrir.

VIII. Casos de contaminação

Caso haja algum caso de contaminação nesta Instituição, será:

 notificado a ocorrência às autoridades competentes;
 a Instituição será interditada  por 14 dias, retornando para o modelo de

aulas 100%  on-line, durante este período.

   

IX. Orientações Gerais



 Manter  janelas  e  portas  abertas  a  fim  de  ventilar  melhor  os
espaços,

 Fica  proibido  o  compartilhamento  de  qualquer  objeto  (canetas,
lápis, borracha, livros, cadernos, dentre outros), recomendando-
se  especial  atenção  para  o  não  compartilhamento  de  demais
produtos pessoais como maquiagem e celulares;

Caberá aos pais ou responsáveis a decisão para que seu filho(a) retorne
às aulas presenciais, caso opte pela continuidade do ensino remoto ou ainda, a
definição  pelo  retorno  presencial  em modelo  híbrido.  A  opção pelo  modelo
presencial  ou híbrido acontecerá mediante o preenchimento e assinatura do
TERMO  DE  COMPROMISSO  DE  CUMPRIMENTO  DE  DIRETRIZES
ESTABELECIDAS NO PROTOCOLO DE SEGURANÇA - COVID-19. 

Este  protocolo  foi  elaborado,  implementado  e  acompanhado  pela  comissão
designada  conforme  registro  no  livro  de  atas  pedagógicas  datada  de
18/02/2021
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