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Volta às 
aulas com 
segurança

É MOMENTO DE ACOLHIDA NA REDE  
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS! 

Depois de um longo período afastados 
em razão da Covid-19, chegou o 
momento de nos reencontramos 
presencialmente em nossas escolas. 
Tudo com bastante cautela e segurança, 
de modo a assegurar a saúde e o 
bem-estar de nossos estudantes e 
profissionais. Além dos protocolos de 
biossegurança adotados pelas escolas 
para a retomada das aulas presenciais, 
a volta às aulas exigirá novos hábitos e 
cuidados. Por isso, pedimos que você 
leia este guia com atenção e nos ajude  
a garantir a proteção de todos.

LEMBRETES: 
• O retorno às aulas será feito de forma 

gradual, com a realização simultânea de 
atividades pedagógicas presenciais e  
não presenciais;

• Durante todo o período escolar, o uso  
da máscara de proteção individual é 
obrigatório para todos; 

• Todas as escolas estão sinalizadas com 
cartazes, adesivos e outros materiais para 
alertar sobre o distanciamento adequado  
e todos os cuidados necessários; 

• A higienização do ambiente interno das 
escolas acontecerá com maior detalhamento 
e frequência. Toda a higienização será feita 
por funcionários treinados e devidamente 
equipados com EPIs (equipamentos de 
proteção individual).

Protocolo de sala de aula 
Ao chegarem à sala de aula, os estudantes irão:

• Ocupar carteiras higienizadas, respeitando a 
disposição atual e o distanciamento social;

• Receber orientações sobre o uso obrigatório 
da máscara de proteção e a importância da 
higiene adequada das mãos;

• Ser alertados sobre a importância de não 
compartilhar objetos de uso pessoal;

• Manter o ambiente ventilados, se possível 
com janelas e portas abertas.



Protocolo do  
refeitório e merenda
As medidas de proteção são válidas para os 
momentos da refeição e hidratação. Confira  
as orientações:

• As refeições serão feitas de forma escalonada 
pelos diferentes grupos, evitando aglomera-
ção nos refeitórios;

• Talheres, guardanapos, copos e utensílios es-
tarão devidamente higienizados, protegidos/
embalados e não devem ser compartilhados;

• Haverá demarcação no piso e nas mesas, 
orientando os locais onde é permitido sentar;

• As mãos devem ser higienizadas antes e de-
pois das refeições; 

• O consumo de água diretamente na torneira 
do bebedouro será restrito e é indicado que 
todos os estudantes tragam copos e garrafas 
para uso pessoal.

Equipe escolar
Todos os servidores das escolas que atuarão 
nas atividades pedagógicas presenciais pas-
saram por uma capacitação e estão cientes 
dos protocolos de biossegurança a serem 
adotados na escola. 

Compromisso da família
Contamos com a sua colaboração na adoção  
de alguns cuidados diários:

• Observar, com cautela, se o aluno apresenta 
algum sintoma na semana em que frequen-
tará as aulas presenciais. Caso haja febre e/ou 
outros sintomas de Covid-19, o estudante deve 
permanecer em casa;

• Comunicar imediatamente ao gestor da esco-
la a presença de sintomas de Covid-19;

• Higienizar corretamente a(s) máscara(s) de 
proteção e o uniforme escolar, fornecendo 
itens limpos para o estudante;

• Orientar sobre a correta higiene das mãos, o 
uso frequente do álcool 70% e a manutenção 
do distanciamento mínimo de 1,5 metro;

• Evitar o envio de brinquedos e demais itens 
de casa para a escola. Na mochila do estudan-
te devem constar apenas materiais escolares 
e objetos de uso indispensável em sala de 
aula;

• Se possível, mantenha os cabelos do aluno 
presos e evite o uso de adornos e acessórios 
(brincos, colares, relógios, etc.);

• Conversar com o estudante sobre a proibição 
de cumprimentar os colegas com beijos, abra-
ços e apertos de mão.

SAIBA MAIS
A informação é a melhor forma de prevenção! Por isso, queremos que fique atento 
às orientações do Governo de Goiás e da Secretaria de Estado de Educação:

• Portal Coronavírus – Secretaria de Estado da Saúde:  
www.saude.go.gov.br/coronavirus

• Portal Secretaria de Estado da Educação (Seduc):  
www.site.educacao.go.gov.br

Em caso de dúvidas, entre em contato com a direção de sua escola.



Como utilizar a 
máscara caseira 
corretamente?

A máscara é de uso individual e não deve ser 
compartilhada. Cubra a boca e o nariz e amarre ou 
prenda-a de forma que fique bem ajustada, não 
deixando espaços frouxos entre o rosto e a máscara.

A máscara pode ser usada até ficar úmida. Depois 
desse tempo, é preciso trocar. Se estiver na rua, 
coloque a máscara já usada em um saco fechado 
para não contamirar o restante dos seus pertences.

Depois de colocá-la, não toque no rosto ou 
fique ajustando a máscara na rua.

Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão 
secando-as bem, antes de retirar a máscara.

Remova a máscara pegando pelo laço ou nó 
da parte traseira, evitando tocá-la na frente.

Lave a máscara com água e sabão ou água 
sanitária (diluída em água). Lave as mãos 
novamente com água e sabão.

COVID-19
O NOVO CORONAVÍRUS


