
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ALUNOS 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

  



 

 

1. CENÁRIO  

O coronavírus (COVID-19) é, antes de tudo, um desafio em escala global.  

As prioridades são a segurança e a saúde de toda a comunidade escolar –estudantes, famílias, 

colaboradores e prestadores de serviços.  

As ações de saúde e segurança são individuais e coletivas, devendo ser seguidas.  

Entendemos que temos a importante responsabilidade de ajudar a prevenir a proliferação da 

COVID-19 nas comunidades onde atuamos e, dessa forma, na sociedade como um todo.  

Reafirmamos a responsabilidade de continuar oferecendo educação de qualidade, contribuindo com 

a formação de “cidadãos conscientes, competentes, compassivos e comprometidos”, que possam 

contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, sem descuidar das medidas de 

preservação da vida. 

2. OBJETIVO 

O Colégio São Luís, em parceria com a Nexus Gestão em Saúde, desenvolveu um protocolo para 

que os estudantes e as famílias possam retomar suas atividades de forma planejada e segura.  

Neste protocolo, apresentaremos diretrizes e ações recomendadas pelos órgãos competentes no 

âmbito da Saúde, relativas às medidas de prevenção e monitoramento dos alunos no processo de 

retomada das atividades presenciais. 

3. SINTOMAS 

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado a uma Síndrome Gripal-SG (presença de 

um quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos seguintes sintomas: sensação 

febril ou febre associada à dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza) até uma pneumonia 

severa. Sintomas mais comuns: 

• Tosse  

• Febre (>37.5ºC)  

• Coriza  

• Dor de garganta  

• Dificuldade para respirar  

• Perda de olfato (anosmia)  

• Alteração do paladar (ageusia)  

• Distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia)  



 

 

• Cansaço (astenia)  

• Diminuição do apetite (hiporexia)  

• Dispneia (falta de ar) 

4. PROCEDIMENTOS DE MITIGAÇÃO  

1) Higienização e compartilhamento de objetos: evitar compartilhar os materiais escolares e 

quaisquer outros objetos de uso pessoal.  Os materiais de uso comum deverão ser higienizados 

com álcool 70% entre os usos por pessoas diferentes ou deverão ser colocados em “quarentena” 

de 5 dias.  

2) Distanciamento social: manter uma distância de pelo menos 1,5 metro entre as pessoas, evitar 

aglomerações em espaços comuns do colégio (elevadores, banheiros, biblioteca, corredores, 

quadras). 

3) Máscaras: o uso de máscaras é obrigatório o tempo todo em todas as áreas da escola.  

• As máscaras precisam ajustar-se ao rosto de cada pessoa. Não devem ser usadas 

máscaras de adultos em crianças. 

• As máscaras de pano precisam ter pelo menos duas camadas e podem ser usadas por até 

3 horas, desde que não estejam úmidas.  

• As máscaras devem ser lavadas sempre ao chegar em casa, deixando-as de molho por pelo 

menos 30 minutos.  

• As máscaras cirúrgicas descartáveis podem ser utilizadas por até 4 horas, desde que não 

estejam úmidas; nesse caso, substituir por outra.  

• O uso de máscaras é obrigatório para visitantes, colaboradores, estudantes, pais e ou 

responsáveis, mesmo dentro dos carros.  

4) Higiene das mãos e etiqueta respiratória: Lavar as mãos com água e sabão ou solução 

alcóolica 70% para higiene das mãos por pelo menos 20 segundos todas as vezes em que tocar 

alguma superfície potencialmente contaminada e imediatamente antes de tocar o rosto, olhos e 

nariz. Aumentar o monitoramento e a disponibilidade de pias e dispensadores de álcool gel para 

garantir a adesão de alunos e funcionários. Incentivar os alunos e funcionários a cobrir a boca 

com o antebraço ao tossir e espirrar e lavar as mãos após assoar o nariz, tossir ou espirrar.  

5) Alimentação: alimentos não devem ser compartilhados entre os alunos e devem estar prontos 

para o consumo, evitando, dessa maneira, que os professores e ou auxiliares os manuseiem 

(exemplo: frutas, carnes, legumes já devem vir de casa picadas).  

6) Objetos de uso pessoal: nenhum item de uso pessoal (materiais escolares, livros, brinquedos, 

dispositivos eletrônicos, talheres, copos, garrafas plásticas, uniformes, roupas) devem ser 

compartilhados entre os alunos e colaboradores, docentes ou não.  



 

 

5. AÇÕES DE MONITORAMENTO 

5.1 Checagem Domiciliar de alunos - Orientação aos pais e/ou responsáveis:  

Aferir a temperatura corporal antes de encaminhar a escola (se possível utilize ferramentas de 

consulta instantânea com app). Caso o estudante apresente algum dos sinais e sintomas (ver item 

2 deste Protocolo – Sintomas), não encaminhar à escola. Esse é um bom marcador para evitar 

outros possíveis casos. Deve-se estar atento que, em crianças, a COVID-19 pode se manifestar 

sem febre, apenas com sintomas como nariz escorrendo, congestão nasal, dor de cabeça ou 

diarreia. 

5.2 Aplicação de Pesquisa Diária 

As famílias deverão preencher um formulário sobre a presença de sinais ou sintomas sugestivos de 

COVID-19 antes de sair de casa para a escola, de acordo com o ano/série, disponível no Aplicativo 

do colégio. 

A pesquisa será respondida individualmente para cada estudante. O ALUNO NÃO DEVE IR AO 

COLÉGIO SE TIVER ALGUM SINTOMA OU SE MANTEVE CONTATO COM ALGUMA PESSOA 

COM COVID-19 OU COM PESSOA QUE RESIDE NO MESMO DOMICÍLIO COM SINTOMAS 

COMPATÍVEIS DE COVID-19. Nesses casos, a família e/ou responsáveis devem, 

obrigatoriamente, comunicar o Orientador Educacional do ano/série e a Enfermaria da escola.  

Ao final de cada semana, um relatório de monitoramento da Covid-19 é emitido para os pais e ou 

responsáveis via aplicativo do colégio.  

5.3 Barreiras  

A aferição de temperatura de todos os estudantes, colaboradores, visitantes e pais e/ou 

responsáveis é feita na chegada ao colégio.  

  



 

 

6. ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO ADOTADAS PELO COLÉGIO  

• Monitoramento de temperatura de todos que entram nas dependências do colégio, com 

termômetro digital com infravermelho e aferição da temperatura na testa.  

• Instalação de dispenser de álcool gel 70% acionado com os pés em locais estratégicos como 

entradas principais, entradas de banheiros e vestiários, restaurante, corredores, salas de aula, 

salas de trabalho e coworking quadras e parquinhos etc.  

• Aviso do protocolo e dicas sobre higienização nos canais oficiais de comunicação do colégio e 

espalhados pela escola.  

• Instalação de adesivos de piso em locais de grande aglomeração, para controlar a entrada no 

colégio em períodos de pico e áreas de risco, como enfermaria, refeitório, biblioteca etc.  

• Aumento da rotina de limpeza de banheiros e superfícies de muito contato como maçanetas, 

cadeiras, bancos, mesas etc.  

• Desinfecção e higienização diária de todos os espaços da escola. 

• Instalação de divisórias nas mesas do restaurante e nas mesas de trabalho para garantir o 

distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. 

6.1 Salas de aula:  

• Divisão das salas de aula reduzindo a quantidade de alunos por turma e garantindo o 

distanciamento de 1,5 metro entre alunos.  

• Proibido o uso do ar-condicionado com os lugares fechados. A boa exaustão dos ambientes é 

garantida com a manutenção de portas e janelas abertas. Ambientes com pouca ou nenhuma 

circulação de ar e com possíveis presenças de pessoas infectadas elevam o risco de 

contaminação. 

• Rotina de higienização diária de acordo com novo padrão operacional de higiene e limpeza.  

• Tour diário de um profissional de saúde para visualização de erros comuns e orientação de 

procedimentos corretos, principalmente nas turmas de crianças menores, pois tendem a buscar 

maior contato físico com os amigos e professores.  

• Redução de brinquedos coletivos e criação de “caixa da quarentena” para aqueles brinquedos 

e objetos que não podem ser higienizados.  

• O professor pergunta ativamente aos alunos sobre a presença de sinais e sintomas, bem como 

certifica-se sobre o distanciamento seguro e o uso de máscara. 

  



 

 

6.2 Piscina 

• Higienização de bordas, escadas e materiais a cada troca de turma. 

• Manter o distanciamento entre as crianças usando as plataformas e divisão por raias e 

professores. 

• Professores e funcionários devem usar máscara no ambiente da piscina. Dentro da piscina 

utilizar somente a proteção acrílica. 

• Todos os funcionários fora da piscina devem usar máscara e proteção acrílica (óculos ou face 

shield). 

• Higienizar as mãos constantemente com álcool gel. 

6.3 Vestiários 

• Higienização dos vestiários a cada troca de turma. 

Local para as mochilas  

• Acomodar a mochila das crianças nos bancos com distância de 1,5 metro entre elas. 

• Bancos demarcados previamente, com fitas adesivas no local onde as mochilas devem ser 

colocadas. 

Troca de roupa 

• Deve acontecer na frente das mochilas, nos locais já demarcados. 

Banho 

• As crianças não tomarão banho, assim a troca será mais rápida e permanecerão menos tempo 

nos vestiários. É realizada uma ducha rápida para retirada do cloro. 

6.4 Banheiros 

• Número de pessoas limitado para evitar aglomeração e contatos desnecessários ao usar o 

banheiro.  

• Sinalização dos banheiros que indicam a lotação máxima do ambiente. 

• Higienização e desinfecção dos banheiros, lavatórios e vestiários. 

• Disponibilização de sabão líquido e papel toalha, com acionamento automático. 

• O uso de armários coletivos está suspenso. 

6.5 Higiene bucal 

• Distanciamento social de 1,5 metro. 

• Antes da escovação dos dentes, higienizar as mãos. 



 

 

• Auxílio na escovação dentária dos alunos que necessitam de ajuda e orientações para os 

demais. 

• Higienização correta da escova dentária após o uso: após a escovação, lavar a escova com 

água corrente, removendo os resíduos. Não se deve enxugar a escova na mesma toalha/papel 

utilizada/o para as mãos e o rosto, pois contém bactérias, que podem ser transmitidas para a 

escova dental. 

• O creme dental não deve ser compartilhado. 

6.4 Restaurante:  

• Ajuste no horário de almoço de todos os estudantes e colaboradores docentes ou não docentes 

para que a quantidade de pessoas seja reduzida, instalação de adesivos no piso, cadeiras e 

mesas para indicar distância mínima necessária de 1,5 metro entre uma pessoa e outra.  

• Uso de máscara obrigatório; tirar, apenas, durante o momento da refeição. 

• É vedado o compartilhamento de copos, pratos e talheres, sem higienização. Todos os talheres 

são devidamente higienizados e embalados individualmente.  

• Condimentos, sal e açúcar devem estar em sachês individuas de preferência embalados em 

porções individuais caso seja ofertado.  

• Instalação de anteparo de vidro ou acrílico que proteja os alimentos tanto nas ilhas de serviço 

como nas mesas para as refeições. 

• Instalação de dispenser de álcool gel 70% acionado com os pés em locais estratégicos do 

restaurante.  

• Todas as mesas e cadeiras do restaurante são higienizadas após o uso.  

• Refeição servida por uma pessoa única paramentada, com extinção do sistema de autosserviço.  

6.5 Quadras e Parquinhos 

• As quadras são espaços de uso coletivo e as atividades físicas passaram por adaptações para 

respeitar o distanciamento social de 1,5 metro.  

• Os parquinhos e quadras não devem ser utilizados ao mesmo tempo por crianças de diferentes 

grupos. 

• Rotina de limpeza dos equipamentos de uso coletivo das quadras e dos parquinhos ao final da 

utilização por um grupo.  

6.6 Laboratório 

• Os professores conduzem as atividades nestes espaços a fim de garantir o distanciamento 

social de 1,5 metro. 



 

 

• As propostas de atividade feitas nestes espaços consideram o não compartilhamento de 

objetos. 

• Os funcionários do laboratório montam kits individuais para os alunos, de acordo com as 

atividades propostas. 

6.7 Biblioteca 

• Respeitar o limite máximo de pessoas sinalizado na porta de entrada. 

• Ao retirar o livro da estante, não devolvê-lo, ainda que não faça o empréstimo do exemplar. 

Entregá-lo sempre a um funcionário da Biblioteca. 

• Os livros devolvidos à Biblioteca ficam na “caixa de quarentena” entre 5 e 7 dias. O empréstimo 

de qualquer exemplar da caixa só deverá ser feito após esse período. 

6.8 Espaços de funcionários (sala dos professores e administrativo):  

• Divisão das salas reduzindo quantidade de profissionais por ambiente. Os profissionais da área 

administrativa do colégio foram divididos em três grupos e trabalham em semanas alternadas.  

• Instalação de divisórias de acrílico para isolamento de baias ou estações de trabalho.  

• Proibido o uso do ar-condicionado com as janelas fechadas. As janelas devem ficar abertas para 

facilitar a troca de ar dos ambientes.  

• Rotina de higienização intensificada de acordo com novo padrão operacional.  

• Uso de máscaras em todos os ambientes.  

• Disponibilização de dispenser de álcool gel 70% em todas as estações de trabalho e álcool 

líquido para higiene de superfícies.  

6.9 Enfermaria  

• Instalação de adesivos no piso com a distância de 1,5 metro entre uma pessoa e outra. 

• Ajuste de cadeiras individualizadas com distância segura para triagem. 

•  Uso de máscara e EPI obrigatório.  

• Avaliação clínica dos casos suspeitos.  

• Criação de um espaço reservado (Enfermaria 2) para atendimento de casos suspeitos que 

apareçam durante o período de presença no Colégio.  

• Medicamentos só serão administrados com prescrição médica vigente ao ano letivo.  

• Realização de monitoramento diário de sintomas por meio do questionário respondido pela 

família um dia antes da ida ao Colégio. 

  



 

 

7. FLUXO DE ATENDIMENTO DOS ALUNOS 

Período de transmissibilidade da COVID-19: vai das 48 horas antes do início dos sintomas 

até o 14º dia do início dos sintomas. Este período de transmissibilidade poderá ser diminuído 

para até o 10º dia do início dos sintomas, desde que o paciente se mantenha assintomático 

por 24 horas a partir do 9º dia. 

7.1. Definições 

7.1.1. Casos suspeitos  

Serão considerados casos suspeitos aqueles que:  

• Apresentarem febre ou que apresentarem dois ou mais dos demais sintomas (ver item 

Sintomas) listados. 

• São coabitantes domiciliares de um “caso confirmado” ou suspeito, mesmo que não apresentem 

sintomas. 

O que fazer nesse caso? 

• Informar o Orientador Educacional do ano/série do estudante. O Orientador Educacional entrará 

em contato com a enfermaria para notificar o caso. 

• Aguardar o contato da enfermaria e as orientações de isolamento. 

Observação: Não retornar ao colégio sem a devida liberação da enfermaria. 

7.1.2 Casos confirmados 

Serão considerados casos confirmados aqueles que: 

• Tiverem teste de RT-PCR para SARS-CoV2 positivo em swab de nasofaringe, estando 

sintomáticos ou assintomáticos. 

O que fazer nesse caso? 

• Informar o Orientador Educacional do ano/série do estudante. O Orientador Educacional entrará 

em contato com a enfermaria para notificar o caso. 

• Aguardar o contato da enfermaria e as orientações de isolamento. 

Observação: Não retornar ao colégio sem a devida liberação da enfermaria.  



 

 

7.1.3 Contatos de risco  

• Tiveram contato por mais de 15 minutos, frente a frente, sem medidas de mitigação (a menos 

de 1,5 metro de distância) com um “caso confirmado ou suspeito” desde que este contato tenha 

ocorrido no período de transmissibilidade do caso índice.  

• Prestaram assistência ao "caso confirmado" sem o uso do EPI. 

7.1.4 Caso descartado 

Serão considerados casos descartados aqueles casos sintomáticos que colherem RT-PCR ou RT-

LAMP para SARS-CoV-2 a partir do 3º dia de sintomas e cujo resultado vier NÃO DETECTADO. 

8. CENÁRIOS  

Cenário 1: Aluno sintomático 

O aluno sintomático não deverá comparecer a escola. Caso desenvolva os sintomas durante a 

permanência na escola, deverá ser retirado da sala de aula e encaminhado à enfermaria para 

contato com os pais ou responsáveis. O aluno deve se isolar por, pelo menos, 10 dias desde o 

aparecimento dos primeiros sintomas. Poderá retornar às atividades presenciais no 11° dia, se no 

10° dia, nas últimas 24 horas, não tiver febre (>37.5ºC), não tiver feito uso de medicação para 

reduzir a febre, e apresentar melhora de outros sintomas.  

Se no 10º dia, o quadro clínico não tiver melhorado, o aluno deverá cumprir o isolamento por  

14 dias. 

Se o aluno receber um resultado negativo do teste COVID-19, desde que seja RT-PCR ou  

RT-LAMP colhido a partir do 3º dia de sintomas, poderá voltar às atividades presenciais.  

Contactantes:  

• Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio: alunos 

que tiveram contato próximo com o caso sintomático, deverão ter seus sintomas monitorados 

diariamente pela equipe da enfermaria e pela família.  Caso seja detectado um 2° caso 

sintomático no mesmo grupo, os alunos deste grupo serão isolados. Os contactantes poderão 

retornar à escola após 14 dias do contato com o último caso índice ou antes, caso as suspeitas 

de infecção tenham sido descartadas. Os alunos da Educação Infantil ao 1° ano do Ensino 

Fundamental I contactantes do caso índice, serão isolados por, pelo menos, 10 dias, se o caso 

sintomático testar positivo. 

  



 

 

Cenário 2: Aluno assintomático que habita com caso suspeito de infecção pelo SARS-CoV-2  

O aluno deve se isolar por, pelo menos, 14 dias desde o aparecimento dos primeiros sintomas ou 

diagnóstico do caso índice da sua residência. Caso desenvolva sintomas neste período, deve se 

isolar por, pelo menos, 10 dias desde o aparecimento dos primeiros sintomas. Poderá retornar às 

atividades presenciais no 11° dia, se no 10° dia, nas últimas 24 horas, não tiver febre (>37.5ºC), 

não tiver feito uso de medicação para reduzir a febre, e apresentar melhora de outros sintomas.  

Se no 10.º dia, o quadro clínico não tiver melhorado, o aluno deve cumprir o isolamento por 14 dias. 

Cenário 3: Aluno assintomático que seja contactante de risco como definido acima 

• Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio: alunos 

que tiveram contato próximo com o caso sintomático, deverão ter seus sintomas monitorados 

diariamente pela equipe da enfermaria e pela família. Caso seja detectado um 2° caso 

sintomático no mesmo grupo, os alunos deste grupo serão isolados. Os contactantes poderão 

retornar à escola após 14 dias do contato com o último caso índice ou antes, caso as suspeitas 

de infecção tenham sido descartadas. 

9. FLUXO EM CASO DE IDENTIFICAÇÃO DE UM CASO CONFIRMADO NA ESCOLA 

Ao ser avisada da confirmação de um caso entre os alunos, a escola seguirá os seguintes critérios: 

1) Avaliar a data de início dos sintomas do caso índice para determinar o período de 

transmissibilidade 

• Caso o aluno confirmado tenha frequentado as aulas durante o período de transmissibilidade 

e seja da educação infantil, os pais do grupo deverão ser avisados e as aulas deste grupo 

suspensas por 14 dias a partir do dia do contato de risco. Os contactantes poderão retornar 

à escola após 14 dias do contato com o caso índice confirmado. 

• Caso o aluno confirmado tenha frequentado as aulas durante o período de transmissibilidade 

e seja do Ensino Fundamental I e II ou Ensino Médio, os pais do grupo deverão ser avisados 

e as aulas deste grupo serão mantidas com vigilância ativa do surgimento de casos 

suspeitos no grupo. Os alunos deverão ter seus sintomas monitorados diariamente pela 

equipe da enfermaria e pela família. Caso seja detectado um 2° caso sintomático no mesmo 

grupo, os alunos deste grupo serão isolados. Os contactantes poderão retornar à escola 

após 14 dias do contato com o último caso índice ou antes, caso as suspeitas de infecção 

tenham sido descartadas. 



 

 

OPCIONAL: Caso o contactante de risco faça o RT-LAMP ou o RT-PCR no 7º dia após 

contato de risco e este venha com resultado NÃO DETECTADO, será liberado para o retorno 

as aulas. 

10. CRITÉRIOS PARA O TÉRMINO DO ISOLAMENTO:  

Pacientes com sintomas leves/moderados não imunossuprimidos: pelo menos dez dias desde o 

início dos sintomas + pelo menos 24 horas sem febre (>37.5ºC) e (sem uso de antitérmicos) + 

melhora dos sintomas. Se no 10º dia, o paciente não apresentar melhora do quadro clínico, deverá 

manter o isolamento até o 14º dia. 

Pacientes assintomáticos não imunossuprimidos: dez dias após a data do primeiro teste RT-PCR 

positivo  

Paciente assintomático e imunossuprimidos: pelo menos 20 dias desde o primeiro teste RT- PCR 

positivo.  

Paciente com quadro grave / crítico e imunossuprimidos: pelo menos 20 dias desde o início dos 

sintomas + pelo menos 24 horas sem febre (>37.5ºC) e (sem uso de antitérmicos) + melhora dos 

sintomas. 

  



 

 

11. RECOMENDAÇÕES DE MONITORAMENTO POR EQUIPE TÉCNICA – ENFERMARIA 

Para os casos mantidos em quarentena por motivo de apresentação de sintomas, atestados 

suspeitos ou casos confirmados, orienta-se realizar um monitoramento através de uma equipe de 

saúde.  

A equipe de enfermagem deve entrar em contato telefônico a cada dois dias para questionar a 

respeito da situação clínica do paciente, reforçar a importância do isolamento social, inclusive com 

os familiares que moram na mesma residência, orientar que use máscara em casa, que não faça 

as refeições no mesmo momento e ambiente, que não utilizem os mesmos talheres ou copos, que 

não se toquem, abracem ou beijem, não utilizem as mesmas toalhas de corpo ou rosto, não durmam 

no mesmo quarto, mantenham a higiene das mãos por meio da lavagem com água e sabão ou uso 

do álcool em gel 70%, constantemente. O paciente não deve sair de casa, a não ser para urgências 

médicas.  

Após 10 dias do início dos sintomas e com o paciente sem sintomas nas últimas 24 horas, a 

enfermaria poderá liberar o paciente para voltar ao trabalho.  

Não retornar ao colégio por um período de 10 dias para casos assintomáticos. Conforme 

orientações da OMS, e em casos de doentes com sintomas leves, também deverá ficar isolado pelo 

período de 10 dias. Caso não apresente febre nas últimas 24 horas, o colaborador está liberado do 

isolamento.  

  



 

 

12. TABELA DE CENÁRIOS 

Caso Definição Ação 

Caso suspeito 

sintomático 

Apresentando febre ou pelo 

menos dois dos outros 

sintomas 

Afastar das aulas presenciais por, pelo menos, 10 dias 

desde o aparecimento dos primeiros sintomas. Poderá 

retornar às atividades presenciais no 11° dia, se no 10° dia, 

nas últimas 24 horas, não tiver febre (>37.5ºC), não tiver 

feito uso de medicação para reduzir a febre, e apresentar 

melhora de outros sintomas.  

Se no 10º dia, o quadro clínico não tiver melhorado, o aluno 

deverá cumprir o isolamento por 14 dias. 

Caso colete RT-PCR ou RT-LAMP a partir do 3º dia de 

sintomas e este venha com resultado NÃO DETECTADO, 

poderá voltar as aulas presenciais. 

Caso suspeito 

assintomático 

São coabitantes 

domiciliares de um “caso 

confirmado” ou suspeito. 

Afasta das aulas presenciais por, pelo menos, 14 dias 

desde o aparecimento dos primeiros sintomas ou 

diagnóstico do caso índice da sua residência. Caso 

desenvolva sintomas neste período, deve se isolar por, 

pelo menos, 10 dias desde o aparecimento dos primeiros 

sintomas. Poderá retornar às atividades presenciais no 11° 

dia, se no 10° dia, nas últimas  

24 horas, não tiver febre (>37.5ºC), não tiver feito uso de 

medicação para reduzir a febre, e apresentar melhora de 

outros sintomas. no 11° dia, se no 10° dia, nas últimas 24 

horas, não tiver febre (>37.5ºC), não ter feito uso de 

medicação para reduzir a febre, e apresentar melhora de 

outros sintomas. 

Se no 10.º dia, o quadro clínico não tiver melhorado, o 

aluno deve cumprir o isolamento por 14 dias. 

Caso 

confirmado 

Caso com teste de RT-

PCR, RT-LAMP ou 

antígeno para SARS-CoV2 

positivo em swab de 

nasofaringe, estando 

sintomáticos ou 

assintomáticos. 

Afastar das aulas presenciais por, pelo menos, 10 dias 

desde o aparecimento dos primeiros sintomas ou testagem 

positiva. Poderá retornar às atividades presenciais no 11° 

dia, se no 10° dia, nas últimas 24 horas, não tiver febre 

(>37.5ºC), não tiver feito uso de medicação para reduzir a 

febre, e apresentar melhora de outros sintomas.  

Se no 10º dia, o quadro clínico não tiver melhorado, o aluno 

deverá cumprir o isolamento por 14 dias. 

Caso 

descartado 

Casos sintomáticos que 

colherem RT-PCR ou RT-

LAMP para SARS-CoV-2 a 

partir do 3.º dia de 

sintomas E cujo resultado 

veio NÃO DETECTADO 

Autorizado a voltar às aulas presenciais. 



 

 

Caso Definição Ação 

Contactante 

de risco 

Caso com contato por mais 

de 15 minutos, frente a 

frente, sem medidas de 

mitigação (a menos de 1,5 

metro de distância) com um 

“caso confirmado ou 

suspeito” desde que este 

contato tenha ocorrido no 

período de 

transmissibilidade do caso 

índice.  

Colaborador que prestou 

assistência ao "caso 

confirmado" sem o uso do 

EPI. 

Educação Infantil: alunos que tiveram contato próximo 

com o caso suspeito, deverão ter seus sintomas 

monitorados diariamente pela equipe da enfermaria e pela 

família. Caso seja detectado um 2° caso sintomático no 

mesmo grupo, os alunos deste grupo serão afastados das 

aulas presenciais. Se o 1° caso índice for confirmado, os 

alunos que tiveram contato próximo deverão ficar afastados 

das aulas presenciais, e poderão retornar à escola após 10 

dias do contato com o caso índice confirmado.  

Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio: alunos que tiveram contato próximo com o caso 

sintomático, deverão ter seus sintomas monitorados 

diariamente pela equipe da enfermaria e pela família.  Caso 

seja detectado um 2° caso sintomático no mesmo grupo, os 

alunos deste grupo serão afastados das aulas presenciais. 

Os contactantes poderão retornar à escola após 10 dias do 

contato com o último caso índice ou antes, caso as 

suspeitas de infecção tenham sido descartadas. 

OPCIONAL: Caso o contactante de risco faça o RT-LAMP 

ou o RT-PCR no 7º dia após contato de risco e este venha 

com resultado NÃO DETECTADO, será liberado para o 

retorno as aulas. 
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