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RETORNAR COM SEGURANÇA                                                                                                                                               
 
Estivemos distantes por um bom tempo, e agora chegou a momento de retornarmos. 
Para que esse regresso seja feito com segurança, precisamos contar com o apoio e a 
compreensão de todos. Neste momento desafiador para todos nós, precisamos cultivar 
um ambiente escolar seguro e acolhedor. Assim, preparamos este guia para que cada 
família conheça as rotinas sanitárias que serão aplicadas na escola, cuidadosamente 
estabelecidas, em atendimento aos protocolos de saúde, definidos pelas autoridades 
sanitárias.  
 
Para uma escola segura, um cuida do outro. Para isso é bom lembrar:            
 

 À família caberá a decisão da presença, ou não, de seus filhos na escola; 

 Mesmo com o retorno presencial, as escolas ainda seguirão em aulas remotas 
para que haja redução na circulação de pessoas nos espaços escolares;  

 Será restringido, ao máximo, o acesso de pessoas que não integram a 
comunidade escolar (fornecedores, voluntários, pais/responsáveis) nas 
dependências internas da escola, e quando for inevitável, serão observados os 
cuidados de proteção e higienização; 

 O retorno das atividades presenciais está condicionado às características 
epidemiológicas territoriais da região na qual está localizada a escola, conforme 
orientações da Secretaria de Saúde; 

 Durante todo o período escolar, será obrigatório o uso de máscara, observando 
as condições de uso (limpa e seca). O ideal é que cada estudante tenha, pelo 
menos, duas máscaras durante o turno de estudo, descartando-a em saco 
plástico ou papel, sempre que apresentar sinais de deterioração/funcionalidade 
comprometida; 

 Na escola, será efetuada a limpeza e desinfecção dos ambientes e superfícies 
frequentemente tocadas como: maçanetas, bebedouros, vasos sanitários, 
acionadores de descarga, pias, torneiras etc., antes do início das atividades 
diárias, respeitando os turnos de funcionamento; 

 Os estudantes deverão seguir a etiqueta sobre tosse/higiene respiratória, que 
consiste em cobrir a boca e o nariz com a parte interna do cotovelo ou lenço 
quando tossir ou espirrar, descartando-o em local apropriado após o uso. 

 
Como serão as aulas? 

 O retorno das atividades presenciais nas escolas públicas estaduais em Sergipe acontecerá 
de forma gradual, em etapas e com revezamento, alternando momentos presenciais e não 
presenciais, e com um número menor de estudantes por turma/sala, considerando o 
distanciamento físico e as medidas de segurança; 

 O regime de revezamento consiste na alternância semanal, onde cada turma é dividida em 
50% de estudantes em estudos presenciais e 50% em estudos não presenciais, por meio das 
AENPs e dos recursos disponibilizados pela Seduc por meio do programa Estude em Casa 
(TV, rádio, portal, Youtube, além das salas virtuais).   

 
 
 



 

 2 

Protocolo na sala de aula 
 

 As salas de aula estarão organizadas observando o distanciamento de 2 metros 
entre as carteiras. 

 Durante o trajeto para a escola e por todo o período de atividades na escola, será 
obrigatório o uso de máscara. 

 Orientem seus filhos a trazerem para a escola o mínimo de material possível. 

 Durante as atividades será proibido o compartilhamento entre colegas de 
qualquer objeto (canetas, lápis, borracha, livros, cadernos, celular e outros). 

 
 
No refeitório 
 

 O refeitório estará em funcionamento, assegurando o distanciamento mínimo 
dos profissionais e estudantes, a higiene adequada do local, dos equipamentos 
e utensílios, bem como a aeração. 

 Os horários para a realização das refeições pelos diferentes grupos serão 
definidos a partir de escalonamento de uso, evitando aglomeração no refeitório. 

 Os estudantes devem efetuar a higienização das mãos antes de retirar a máscara, 
na hora do lanche/refeição, evitando deixá-la disposta na superfície da mesa. 

 
Contamos com vocês para  
 
Alguns cuidados diários antes de sair de casa: 
 

 Atentem para a necessidade de o estudante estar com a saúde em perfeito 
estado, na semana e no dia em que irá participar da aula presencial. Em caso de 
alguma suspeita, sinais de febre, ou apresentar temperatura acima de 37,8 graus 

Celsius, ou ainda outros sintomas (tosse, coriza ou falta de ar), o estudante deve 
ficar em casa; 

 As máscaras devem ser higienizadas diariamente, sempre após o uso; 

 Os materiais escolares, bem como o uniforme/fardamento devem ser lavados 
diariamente; 

 Orientem seus filhos a levarem para a escola o mínimo de material possível;  

 Cultivar, o máximo de vezes possível, o hábito de lavar as mãos de maneira 
adequada ao combate da covid-19. 

 
 
Não deixe de acompanhar as novidades e notícias da SEDUC: 
https://www.seduc.se.gov.br 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.seduc.se.gov.br/oficial.asp
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