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1. INTRODUÇÃO 

Em razão da crescente disseminação do coronavírus no Brasil e o 

posicionamento das autoridades da saúde, preventivamente, pelo bem-estar de 

alunos, de professores e de colaboradores de todo o país, o Grupo 

UNIP/Objetivo comunicou a suspensão das atividades presenciais 

(pedagógicas, esportivas, culturais e de extensão) a partir do mês de março do 

ano em curso. 

Desde então, as atividades estão sendo oferecidas de forma on-line, com 

conteúdo programático de todas as disciplinas por meio de aulas ministradas 

de forma remota por seus professores, utilizando todo suporte tecnológico para 

que o aluno tenha a melhor experiência de aprendizagem. 

A medida preventiva foi continuamente analisada no decorrer do período da 

suspensão das atividades, sendo veiculadas todas as informações e 

orientações aos interessados, pelo site e pelas redes sociais oficiais da 

instituição. 

Assim, considerando os planos já desenvolvidos e divulgados pelas 

autoridades sanitárias e regulatórias em suas diversas instâncias para a 

gradual retomada das atividades educacionais, o Grupo UNIP/Objetivo em 

consonância com essas diretrizes e regramentos de biossegurança 

estabelecidos, bem como consciente da importância da adoção das medidas 

de prevenção e mitigação à propagação da Covid-19, vem junto ao seu público 

interno, constituído por pais, alunos e colaboradores, divulgar os protocolos a 

serem adotados em toda esta rede de ensino para a segura continuidade dos 

estudos. 

Contando com a plena compreensão e engajamento de todos os envolvidos 

para o alcance da biossegurança desejada, agradecemos antecipadamente. 

Atenciosamente, 

                                                              

A Direção.                                                                      
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2. COMITÊ INTERDISCIPLINAR E INTERSETORIAL 

PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE RETORNO ÀS 

AULAS PRESENCIAIS E DIRETRIZES SANITÁRIAS  

Visando o melhor resultado na elaboração deste protocolo de diretrizes 

internas do Grupo Educacional UNIP/Objetivo, foi instituída a formação de um 

comitê interno intersetorial e multidisciplinar constituído pelos gestores 

setoriais, coordenadores pedagógicos, educadores e especialistas das diversas 

áreas de conhecimento relacionadas. 

O documento aqui apresentado e resultante do trabalho desse comitê gestor 

deverá sofrer constantes revisões e atualizações, na medida em que forem 

sendo editadas pelos órgãos reguladores novas regras e regulamentações. 

Para tanto, cada localidade deve constituir comitê próprio de avaliação, 

monitoramento do desenvolvimento e alcance dos níveis de biossegurança 

preconizados neste protocolo e nos regulamentos das autoridades sanitárias. 

O comitê local deverá mapear os colaboradores essenciais para a manutenção 

da continuidade das atividades presenciais (professores, equipe de limpeza 

etc.) e estabelecer planos de contingência para a substituição dos 

colaboradores que venham a contrair a Covid-19 ou que sejam considerados 

casos suspeitos e, portanto, devam ser afastados das atividades presenciais da 

unidade. 

É de responsabilidade do comitê local a implementação das medidas 

preconizadas neste documento, bem como a disponibilização das evidências 

de seu cumprimento às autoridades de saúde ou quaisquer outras partes 

interessadas, sempre que solicitado. 

3. PROTOCOLOS SETORIAIS 

Para melhor detalhamento do plano de retorno às atividades de aulas 

presenciais e em respeito às necessidades e condições específicas para cada 

grupo de estudantes, de acordo com a respectiva faixa de idade e nível de 

sistema de ensino, as diretrizes foram distribuídas nos quatro subgrupos, a 

seguir: 
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3.1 Diretrizes gerais 

Neste campo estão elencadas as medidas comuns a todos os subgrupos, as 
quais devem ser observadas e fielmente cumpridas naquilo em que, contudo, 
não conflitarem com as demais diretrizes descritas nas áreas de ensino 
subsequentes e nos regulamentos oficiais específicos constantes dos ANEXOS 
de cada localidade.  

Assim, na interpretação de eventual conflito entre estas diretrizes gerais e as 

normas e regulamentações específicas, sejam dos subgrupos abaixo definidos 

ou dos protocolos regionais oficiais, deverão prevalecer esses últimos e 

plenamente aplicados. 

 3.1.1 Distanciamento social 

a) Eventos que promovam a concentração de pessoas, como feiras, 

palestras, seminários, festas, assembleias, competições e campeonatos 

esportivos, entre outros, deverão ser proibidos a alunos e colaboradores 

até que as autoridades de saúde estabeleçam o fim da necessidade do 

distanciamento social; 

b) Adotar ensino remoto combinado ao retorno gradual das atividades 

presenciais; 

c) Manter o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas, com 

exceção dos profissionais que atuam diretamente com crianças do 

Ensino Infantil;  

d) Sempre que possível, utilizar marcação no piso para sinalizar o 

distanciamento de 1,5 metro; 

e) Cumprir obrigatoriamente o distanciamento mínimo de 1,5m em todas as 

direções, durante a formação de filas; 

f) O uso das salas dos professores, de reuniões e de apoio deve ser 

obrigatoriamente limitado a grupos de, no máximo, 5 pessoas conforme 

preconiza a OMS e respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metro 

entre as pessoas. Sugere-se a demarcação de mesas e cadeiras 

interditadas que facilitem esse distanciamento além de instalação de 

barreiras físicas (confeccionadas em acrílico ou policarbonato) entre as 

mesas; 

g) As bibliotecas podem ser abertas, desde que seja respeitado o 

distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas e as seguintes 

recomendações: 

• Separação de uma estante para recebimento de livros devolvidos 

(manuseados no interior da biblioteca ou retirados para utilização 

externa) que deverão permanecer em quarentena por 5 dias antes 

de devolvê-los ao acervo ou tornar a emprestá-los. Sugere-se 

instalar uma barreira física (confeccionada em acrílico ou 

policarbonato) no balcão de devolução dos livros; 
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• Designar um único funcionário para manusear o acervo de 

publicações, proibindo o livre acesso do público (alunos, 

professores etc.) às estantes; 

• O funcionário responsável pelo recebimento dos livros 

manuseados pelo público deverá higienizar as mãos com álcool 

70% depois de receber os livros; 

• Após o período de 5 dias de quarentena o material estará liberado 

para manuseio e empréstimos; 

h) Organizar horários de intervalos ou recreios em horários alternados 

promovendo revezamentos entre turmas, respeitando o distanciamento 

mínimo de 1,5 metro entre as pessoas, para evitar aglomerações; 

i) Sempre que possível, priorizar atividades ao ar livre, respeitando o 

distanciamento mínimo de 1,5 m em todas as direções; 

j) Avaliações, testes, provas e vestibulares agendados poderão ser 

realizados, sendo recomendável o cumprimento do distanciamento de 

1,5 metro e demais diretrizes aplicáveis deste protocolo, sobretudo 

higienização de espaços e equipamentos; 

k)  Recomenda-se evitar a entrada de pais, responsáveis ou qualquer outra 

pessoa de fora na unidade de ensino. 

 

3.1.2 Higiene pessoal 

a) Estabelecer a obrigatoriedade de lavar as mãos com água e sabão ou 

higienizar com álcool em gel 70%: 

• ao entrar e sair da instituição de ensino; 

• ao entrar e sair da biblioteca; 

• antes de alimentar-se; 

• após tossir ou espirrar; 

• após usar o banheiro;  

• após tocar em dinheiro;  

• antes de manusear alimentos cozidos, prontos ou in natura; 

• antes e depois de manusear objetos de trabalho compartilhados; 

• antes e depois de tocar em superfícies de uso comum como 

corrimãos, elevadores, catracas, balcões etc.;  

• antes e após a colocação da máscara;  
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• antes de colocar luvas e após retirá-las*; 

• Preferencialmente, o lixo deve ser manuseado com luvas, 

quando isso não for possível, higienizar as mãos após manusear 

lixo. 

*Notas importantes:  

O uso de luvas de procedimento é recomendável somente aos 

funcionários que executam tarefas de limpeza e desinfecção e 

deverão ser descartadas após sua retirada. 

As luvas reutilizáveis, indicadas para uso na preparação dos 

produtos de limpeza (Equipamento de Proteção Individual - EPI) são 

de uso individual e não devem ser compartilhadas e devem ser 

devidamente higienizadas ao final de cada utilização. 

b) Divulgar as orientações da OMS e da ANVISA sobre o método correto 

de higienização das mãos; 

c) Estabelecer a obrigatoriedade do uso de máscaras dentro da instituição 

de ensino (que podem ser de fabricação artesanal ou industrial), no 

transporte escolar e durante todo o percurso entre a residência e a 

instituição de ensino, trocando as máscaras a cada 3 horas ou quando 

se apresentarem úmidas ou com sujidades (o que acontecer primeiro); 

 

A obrigação do uso da máscara acima prevista será dispensada no caso de 

pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com 

deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam 

de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração 

médica, que poderá ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças 

com menos de 3 (três) anos de idade.   
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d) Divulgar as orientações das autoridades de saúde sobre o método 

correto de uso e higienização das máscaras; 

e) Disponibilizar e exigir o uso dos EPIs necessários aos funcionários para 

cada tipo de atividade, principalmente para atividades de limpeza, 

retirada e troca do lixo, manuseio e manipulação de alimentos ou livros; 

f) Promover o treinamento dos colaboradores sobre o uso adequado dos 

EPIs, especialmente aos profissionais de limpeza, a fim de minimizar o 

risco de contaminações na colocação e retirada dos EPIs; 

g) Em caso de fornecimento de alimentos ou de água engarrafada, esses 

deverão ser oferecidos de forma individualizada. Caso a água seja 

fornecida em galões, purificadores, bebedouros ou filtros de água, 

incentivar para que cada um traga seu próprio copo ou vasilhame; 

h) Adaptar os bebedouros tipo jato inclinado para que somente seja 

possível o consumo de água com o uso de garrafas e copos 

descartáveis ou individuais; 

i) Recomendar a higienização de objetos com álcool em gel – 70% antes e 

depois de seu compartilhamento; 

j)  Recomendar que as pessoas cumpram com a etiqueta respiratória, ou 

seja, ao tossir ou espirrar utilizem um lenço de papel descartando-o em 

seguida ou cubram a boca e o nariz com o antebraço. Em seguida lavem 

as mãos com água e sabão ou as higienizem com álcool 70%; 

k) De acordo com a orientação publicada pela ANVISA em 03/04/2020 a 

respeito das máscaras faciais, recomendar que as pessoas evitem o uso 

de batons ou outras maquiagens quando estiverem utilizando máscaras. 

Na mesma linha, o Conselho Federal de Enfermagem recomenda que o 

uso de adornos como anéis e pulseiras deverá ser reduzido e as unhas 

mantidas mais curtas, preferencialmente evitando o uso de esmaltes, 

porém, se os utilizar, remover toda a camada do produto quando este 

começar a descascar evitando assim que as unhas se transformem em 

ambientes acolhedores para o vírus. As postiças e de gel também 

deverão ser evitadas (http://www.cofen.gov.br/coronavirus-unhas-

longas-aneis-e-ate-esmaltes-devem-ser-evitados_77451.html/print/); 

l) Orientar, mediante cartazes educativos, para que a descarga dos vasos 

sanitários seja acionada com a tampa do vaso sanitário fechada, pois 

estima-se que entre 40% a 60% das partículas virais conseguem 

alcançar até 1 metro de distância acima do vaso sanitário, após a 

emissão do jato d’água. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cofen.gov.br/coronavirus-unhas-longas-aneis-e-ate-esmaltes-devem-ser-evitados_77451.html/print/
http://www.cofen.gov.br/coronavirus-unhas-longas-aneis-e-ate-esmaltes-devem-ser-evitados_77451.html/print/
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 3.1.3 Higienização e limpeza de ambientes 

a) Garantir que todos os produtos sanitizantes (de limpeza e os 

desinfetantes) utilizados contenham o registro válido na ANVISA; 

b) Elaborar instruções de trabalho para a aplicação correta das técnicas de 

limpeza e desinfecção preconizadas pela Nota Técnica 34/2020 

ANVISA, incluindo as instruções de diluição e tempo de contato contidas 

nos rótulos dos produtos sanitizantes, e treinar toda a equipe de limpeza 

nessas instruções; 

c) Higienizar obrigatoriamente os prédios, as salas de aula e, 

particularmente, as superfícies que são tocadas por muitas pessoas 

(grades, mesas de refeitórios, carteiras, puxadores de porta e 

corrimãos), antes do início das aulas, em cada turno e sempre que 

necessário; 

d) Higienizar obrigatoriamente os banheiros, lavatórios e vestiários antes 

da abertura, após o fechamento e, no mínimo, a cada três horas durante 

o período de funcionamento da unidade; 

e) Manter os ambientes bem ventilados, com as janelas e portas abertas, a 

fim de evitar o toque nas maçanetas e fechaduras; 

f) Recomenda-se evitar o uso de ventilador e ar-condicionado, mas sendo 

este a única opção de ventilação, instalar e manter filtros e dutos limpos, 

além de realizar a manutenção e limpeza do sistema de climatização em 

conformidade com a frequência estabelecida no Plano de Manutenção, 

Operação e Controle (PMOC); 

g) Recomenda-se que o lixo seja removido no mínimo três vezes ao dia e 

descartado com segurança; 

h) Recomenda-se suspender o envio de materiais recicláveis às 

cooperativas recicladoras enquanto durar a pandemia, consultando 

previamente o setor responsável pelos contratos deste serviço; 

i) Disponibilizar estações de higiene com lavatórios/pias dotados de 

dispensadores de sabonete líquido, suporte com papel toalha, lixeira 

com acionamento por pedal; 

j) Disponibilizar dispensadores de álcool em gel nos pontos de maior 

circulação (recepção, corredores e refeitório) garantindo que estejam 

instalados em uma altura de modo que não estejam acessíveis a 

crianças menores de 6 anos; 

k) Garantir rotina de reposição desses materiais de maneira que estejam 

disponíveis durante todo o período de atividades na unidade; 

l)  No transporte escolar e público, os estudantes e colaboradores devem 

usar máscaras de tecido durante todo o percurso de casa até a escola; 

m) Deve-se adequar a lotação dos veículos do transporte escolar, 

intercalando um assento ocupado e um livre;   
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n) Os estudantes devem ser orientados para evitar tocar nos bancos, 

portas, janelas e demais partes dos veículos do transporte escolar; 

o) Nos veículos do transporte escolar devem ser disponibilizados álcool em 

gel 70% para que os estudantes possam higienizar as mãos; 

p) Deve-se realizar limpeza periódica dos veículos do transporte escolar 

entre uma viagem e outra, especialmente das superfícies comumente 

tocadas pelas pessoas. 

Deve-se manter as janelas de transporte escolar semiabertas, 

favorecendo a circulação de ar. 

 

3.1.4 Comunicação   

a) Comunicar às famílias e aos estudantes o calendário de retorno e os 

protocolos com, no mínimo, sete dias de antecedência; 

b) Promover a produção de materiais de comunicação para distribuição a 

alunos na chegada às instituições de ensino, com explicações de fácil 

entendimento sobre a prevenção da Covid-19; 

c) Demonstrar a correta higienização das mãos e incentivar 

comportamentos positivos de higiene – Anexo I deste documento; 

d) Incentivar a higienização frequente e completa das mãos, conforme 

indicações sanitárias do Ministério da Saúde; 

e) Afixar peças de comunicação para a educação sanitária nos locais de 

maior circulação de pessoas, ressaltando as principais medidas e 

cuidados necessários, conforme orienta o Ministério da Saúde; 

f) Respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metro no atendimento ao 

público e, em caso de alta demanda, implantar sistema de agendamento 

prévio; 

g) Recomenda-se priorizar o atendimento ao público por canais digitais 

(telefone, aplicativo ou on-line);  

h) Aos alunos do ensino básico a oferta de atividades presenciais deverá 

ser precedida de consulta à comunidade escolar, considerada essa 

como o conjunto de estudantes, respectivos responsáveis, professores e 

demais profissionais da unidade escolar, quanto às preocupações 

desses e eventuais proposições para a retomada das atividades 

presenciais: 

i) A participação dos estudantes do ensino básico nas atividades 

presenciais não é obrigatória. 

   

 



 
 

13 
 

3.1.5 Monitoramento das condições de saúde 

a) Fazer recomendações aos pais ou responsáveis e aos estudantes a 

aferirem a temperatura corporal antes de irem para a instituição de 

ensino e ao retornar. Caso a temperatura esteja acima de 37,5°C, a 

recomendação é ficar em casa e se os sintomas persistirem procurar o 

serviço de saúde. Importante ter em conta que essa temperatura já 

caracteriza hipertermia e caso a pessoa esteja com Covid-19, a fase de 

transmissão já terá iniciado; 

b) Realizar aferição da temperatura corporal de todas as pessoas que 

adentrarem a unidade (alunos, colaboradores, terceirizados, visitantes 

etc.) por meio de um termômetro digital infravermelho, a fim de 

identificar pessoas que apresentem temperatura corporal superior a 

37,8°C e crianças de até 12 anos com temperatura superior a 37,5ºC. 

Aplicar o questionário sobre sinais e sintomas (anexo II deste 

documento) às pessoas que apresentarem temperatura corporal 

superior aos valores acima informados; 

c) As pessoas que responderem “sim” a um dos itens contidos no 

questionário de sinais e sintomas deverão ser consideradas casos 

suspeitos de Covid-19; 

d) As pessoas que apresentarem temperatura corporal superior aos valores 

constantes da alínea ‘b’ acima e responderem negativamente a todos os 

itens do questionário de sinais e sintomas deverão ser orientadas a 

aguardar em repouso, por cerca de 10 minutos, na área de isolamento 

para nova aferição da temperatura, que se mantida inalterada deverão 

regressar às suas residências e observar a evolução dos sintomas; 

e) Todos os questionários aplicados deverão ser enviados ao comitê gestor 

local para os devidos trâmites; 

f) Formar examinadores para a adequada aplicação dos questionários e 

para a aferição da temperatura corporal sempre resguardando o direito à 

privacidade das pessoas monitoradas; 

g) Separar uma sala ou uma área para o isolamento temporário de 

pessoas que apresentem sintomas até que possam regressar às suas 

residências; 

h) Designar um colaborador para atender aos ocupantes do espaço de 

isolamento e treiná-lo quanto aos cuidados a serem tomados, tanto no 

que se refere à privacidade das pessoas, quanto às medidas a serem 

tomadas para proteção do próprio colaborador. Não permitir a 

permanência de pessoas sintomáticas para Covid-19 na instituição de 

ensino. No caso de menores de idade, os respectivos pais ou 

responsáveis devem ser comunicados para buscar o aluno, que deve 

aguardá-los no espaço do isolamento, preparado para este fim. Orientar 

a família a procurar pelo serviço de saúde; 
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i) Recomenda-se a designação de um colaborador em cada prédio ou 

bloco da instituição de ensino para assistência e direcionamento de 

alunos que apresentem sintomas; 

j) Gerenciamento das condições de saúde de colaboradores e 

terceirizados. 

 

Considerando que o objetivo das atividades de monitoramento é a de detecção 

e posterior isolamento domiciliar ou de encaminhamento ao atendimento 

hospitalar das pessoas que apresentem sintomas relacionados à Covid-19 e 

visando, ainda, a prevenção da disseminação da doença e a saúde coletiva de 

todo o público interno, para fins de classificação neste protocolo, os casos 

serão divididos em três grupos distintos, a saber: caso suspeito, caso 

confirmado e contatado de caso confirmado. 

• Caso confirmado da Covid-19 de colaborador ou terceirizado 

 

❖ Afastar o colaborador de suas atividades laborais pelo período 

mínimo de 14 dias, sendo que somente poderá retornar ao seu local 

de trabalho mediante prévia e expressa autorização médica. 

❖ Orientar o colaborador a procurar por atendimento médico-hospitalar 

e, no caso de ser recomendado o isolamento domiciliar, orientá-lo 

sobre a adoção dos cuidados profiláticos para a prevenção de 

contágio aos familiares. 

❖ Mapear a rede de pessoas na unidade que tiveram contato direto 

com o colaborador nas 48 horas que antecederam o aparecimento 

dos primeiros sintomas da doença. 

•  Caso de estudante confirmado da Covid-19 

 

❖ Afastar o aluno de suas atividades pedagógicas pelo período mínimo 

de 14 dias, sendo que somente poderá retornar ao seu local de 

estudos mediante prévia e expressa autorização médica. 

 

❖ Orientar o aluno a procurar por atendimento médico-hospitalar e, no 

caso de ser recomendado o isolamento domiciliar, orientá-lo sobre a 

adoção dos cuidados profiláticos para a prevenção de contágio aos 

familiares. 

 

❖ Mapear a rede de pessoas na unidade que tiveram contato direto 

com o aluno nas 48 horas que antecederam o aparecimento dos 

primeiros sintomas da doença. 

 

• Caso suspeito da Covid-19 em colaborador ou terceirizado 
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❖ O colaborador ou terceirizado que apresente sintomas relacionados 

à Covid-19 deverá ser afastado de suas atividades laborais e 

encaminhado ao serviço de saúde para o adequado diagnóstico, 

devendo permanecer afastado pelo prazo definido no atestado 

médico; 

 

❖ Os classificados como casos suspeitos poderão retornar às suas 

atividades laborais presenciais antes do período definido no atestado 

médico se o exame laboratorial descartar a contaminação por  

Covid-19 e se estiverem assintomáticos por mais de 72 horas e se 

houver prévia e expressa autorização médica. 

 

• Caso suspeito da Covid-19 em estudante  

 

❖ O estudante que apresentar sintomas relacionados à Covid-19 

deverá ser afastado de suas atividades pedagógicas e orientado a 

procurar o serviço de saúde para o adequado diagnóstico, devendo 

permanecer afastado pelo prazo definido no atestado médico. 

 

❖ Os classificados como casos suspeitos poderão retornar às suas 

atividades pedagógicas presenciais antes do período definido no 

atestado médico se o exame laboratorial descartar a contaminação 

por Covid-19 e se estiverem assintomáticos por mais de 72 horas e 

se houver prévia e expressa autorização médica. 

 

• Caso de colaborador ou terceirizado diretamente contatado por 

doente confirmado da Covid-19 

 

❖ Recomenda-se o afastamento do contatado pelo período de 14 

(catorze) dias e a orientação para que procure o serviço de saúde se 

apresentar sintomas da doença, sendo que poderá retornar às suas 

atividades laborais após esse prazo mediante autorização médica. 

 

❖ Os contatados poderão retornar às suas atividades laborais 

presenciais antes do período definido se o exame laboratorial 

descartar a contaminação por Covid-19 e se estiverem 

assintomáticos por mais de 72 horas e se houver prévia e expressa 

autorização médica. 

 

• Caso de aluno diretamente contatado por doente confirmado da 

Covid-19 

 

❖ Recomenda-se o afastamento do contatado pelo período de 14 

(catorze) dias e a orientação de busca ao serviço de saúde, sendo 
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que poderá retornar às suas atividades laborais após esse prazo e 

mediante autorização médica. 

❖ Os contatados poderão retornar às suas atividades pedagógicas 

presenciais antes do período definido no atestado médico se o 

exame laboratorial descartar a contaminação por Covid-19 e se 

estiverem assintomáticos por mais de 72 horas e se houver prévia e 

expressa autorização médica. 

 

k) O comitê gestor local deve manter à disposição dos órgãos de 

fiscalização os registros atualizados de todos os procedimentos 

adotados em relação aos casos confirmados, suspeitos e contatados e 

respectivos documentos de comunicação e atestados médicos 

relacionados.  

 

3.1.6 Grupo de risco 

     a) O Departamento de Recursos Humanos assessorado por parecer técnico 

da Sesmet (Serviço Especial de Segurança e Medicina do Trabalho) irá definir 

as necessárias providências para a mitigação dos riscos avaliados a 

colaboradores; 

 

     b) As respectivas coordenações de cursos irão acolher e analisar os 

requerimentos de alunos que se autodeclararem como pertencentes ao grupo 

de risco, para os quais se aplicam todas as medidas de prevenção dos 

protocolos oficiais das autoridades sanitárias e educacionais, constantes dos 

anexos; 

      c) Os estudantes do ensino básico que se encontrem no grupo de risco, 

conforme normativa vigente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, 

não participarão das atividades presenciais.    
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3.2 Diretrizes para a Educação Infantil 

 

3.2.1 Distanciamento social 

a) Disponibilizar materiais e orientações aos pais ou responsáveis para 

realização de atividades educacionais com as crianças; 

b) Colocar os berços ou outros locais onde as crianças dormem com 

distanciamento de 2 metros. Considerar limitar a 5 a quantidade de 

crianças em um mesmo espaço. Profissionais devem obrigatoriamente 

fazer uso de máscara a todo momento; 

c) Organizar a entrada e a saída de pais ou responsáveis, buscando 

garantir o distanciamento social entre eles e com a recomendação de 

que, sempre que possível, a mesma pessoa execute tal tarefa e sempre 

fazendo uso de máscara; 

d) Recomenda-se fazer intervalos intercalados entre as turmas para reduzir 

a quantidade de crianças em um mesmo espaço; 

e) Atividades de movimento podem ser realizadas com grupos menores de 

crianças, preferencialmente ao ar livre, e os profissionais devem 

obrigatoriamente fazer uso de máscara; 

f) Recomenda-se separar as crianças em grupos ou turmas fixos e não as 

misturar. 

 

3.2.2 Higiene pessoal 

a) Deve ser incentivado às crianças a lavarem as mãos com água e sabão 

(caso não esteja disponível, o álcool em gel 70% deverá ser dispensado 

a cada criança por um adulto), conforme indicações da ANVISA, ao 

chegar e sair da escola, após cada aula, antes e após as refeições; 

b) Restringir o acesso de crianças menores de 6 anos aos dispensadores 

de álcool 70%; 

c) Todos os profissionais devem obrigatoriamente higienizar as mãos, 

conforme as indicações da ANVISA, frequentemente e antes e após o 

contato com cada criança, especialmente antes e após trocar fraldas, 

preparar e servir alimentos, alimentar crianças e ajudá-las no uso do 

banheiro; 

d) A obrigação do uso da máscara prevista nas diretrizes gerais será 

dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com 

deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer 

outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de 

máscara de proteção facial, conforme declaração médica, que poderá 

ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos 

de 3 (três) anos de idade; 
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e) Informar aos pais que, até o final da pandemia, é proibido o manuseio 

por parte das crianças de brinquedos trazidos de fora da instituição, 

sendo obrigatória a observação dessa diretriz pelos educadores; 

f) Crianças não devem manipular alimentos durante as atividades 

pedagógicas, sendo obrigatória a observação dessa diretriz pelos 

educadores; 

g) Proibir o compartilhamento de objetos de uso pessoal (copos e talheres) 

ou de alimentos de qualquer espécie entre as crianças; 

h) Recomenda-se que mamadeiras e bicos sejam higienizados, seguindo 

procedimentos apropriados, com uso de escova após fervura e solução 

de hipoclorito de sódio. O mesmo deve ser feito com utensílios utilizados 

pelos bebês, como chupetas e copos; 

i) Profissionais que preparam e servem alimentos devem obrigatoriamente 

utilizar EPIs e seguir protocolos de higiene de manipulação dos 

alimentos; 

j) Recomenda-se que os profissionais que trabalham com as crianças 

sejam orientados a utilizar os cabelos sempre presos e que utilizem 

aventais descartáveis ou aventais de tecido que deverão ser 

higienizados antes de serem novamente utilizados; 

k) Recomenda-se proibir o uso de adornos e de unhas artificiais aos 

profissionais que trabalham diretamente com as crianças. 

 

3.2.3 Higienização e limpeza de ambientes 

a) Higienizar brinquedos, trocador (após cada troca de fralda), tapetes de 

estimulação e todos os objetos de uso comum antes do início das aulas 

de cada turno e sempre que possível, de acordo com a Nota Técnica nº 

22/2020 da ANVISA; 

b) Brinquedos que não podem ser higienizados, não devem ser utilizados. 

 

3.2.4 Comunicação  

a) Orientar pais ou responsáveis sobre as regras de funcionamento da 

unidade escolar na reabertura; 

b) Realizar ações permanentes de sensibilização dos estudantes, pais e 

responsáveis; 

c) Recomenda-se comunicar aos pais e responsáveis a importância de 

manter a criança em casa quando ela estiver doente (qualquer que seja 

a enfermidade). 
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3.3 Diretrizes para o Ensino Fundamental, Médio e Pré-vestibular 

 

3.3.1 Distanciamento social 

a) Organizar a entrada e a saída para evitar aglomerações, 

preferencialmente fora dos horários de pico do transporte público; 

b) Recomenda-se orientar estudantes para evitar tocar nos bancos, portas, 

janelas e demais partes dos veículos do transporte escolar; 

c) Limitar o número de alunos e fazer rodízios entre grupos no uso de 

laboratórios, respeitando o distanciamento de 1,5 metro e mantendo o 

uso de máscaras; 

d) Escalonar liberação para o almoço e refeições para garantir o 

distanciamento de 1,5 metro é recomendável; 

e) Deve-se recomendar aos gestores de refeitórios e cantinas garantirem 

distanciamento mínimo de 1,5 metro nas filas e proibir aglomeração nos 

balcões, utilizando sinalização no piso; 

f) As refeições devem ser servidas em pratos montados. Recomenda-se 

proibir o autosserviço (self-service); 

g) Priorizar o ensino remoto aos alunos que fazem parte do chamado grupo 

de risco; 

h) As classes onde estejam matriculados alunos com necessidades 

especiais que impeçam o uso adequado de máscaras deverão 

considerar um distanciamento mínimo de 2 metros entre os alunos ou, 

alternativamente, em comum acordo com os pais, mantê-los na 

modalidade de ensino remoto. 

 

3.3.2 Higiene pessoal 

Profissionais que preparam e servem alimentos devem obrigatoriamente utilizar 

EPIs e seguirem os protocolos de higiene na manipulação dos produtos.    

 

3.3.3 Higienização e limpeza de ambientes 

a) A higienização de bancadas, computadores, equipamentos e utensílios 

antes de cada aula, sobretudo de laboratórios e de outros espaços de 

realização de atividades práticas, é obrigatória para os profissionais de 

limpeza da escola e recomendável aos respectivos usuários. 

b) Recomendar aos condutores dos veículos de transporte escolar que 

realizem a limpeza de seus veículos entre uma viagem e outra, 

especialmente das superfícies comumente tocadas pelas pessoas. 
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3.3.4 Comunicação 

a) Orientar pais, responsáveis e alunos sobre as regras de funcionamento 

da unidade escolar na reabertura; 

b) Realizar ações permanentes de sensibilização dos estudantes, pais ou 

responsáveis; 

c) Envolver os estudantes na elaboração das ações recorrentes de 

comunicação nas escolas. 

 

3.4 Diretrizes para o Ensino Superior 

 

3.4.1 Distanciamento social 

a) Organizar a entrada e a saída para evitar aglomerações, 

preferencialmente fora dos horários de pico do transporte público; 

b) Recomenda-se liberar o funcionamento de laboratórios apenas para 

pesquisa ou para aulas dos cursos majoritariamente práticos, sempre 

respeitando as regras de distanciamento social, higiene pessoal e 

etiqueta respiratória por todos os presentes; 

c) Caso não seja possível cumprir o distanciamento de 1,5 metro dentro de 

laboratórios, garantir distância mínima de 1 metro e usar equipamentos 

de proteção extra, como luvas e máscaras de acetato (face shield); 

d) Unidades devem escalonar liberação para o almoço e buscar garantir 

distanciamento de 1,5 metro durante as refeições. Quando não for 

possível, recomenda-se distanciamento de 1 metro, com divisória 

separando fisicamente as pessoas, sendo essa medida aplicável a 

colaboradores e alunos; 

e) Refeitórios e cantinas devem garantir distanciamento de 1,5 metro nas 

filas e proibir aglomeração de colaboradores e estudantes nos balcões, 

utilizando sinalização no piso; 

f) Priorizar, sempre que possível, refeições servidas em pratos já 

montados, ao invés do autosserviço (self-service), sendo essa 

recomendação aplicável a colaboradores e alunos. 

 

3.4.2 Higiene pessoal 

Estudantes devem obrigatoriamente higienizar as mãos, conforme indicações 

do Ministério da Saúde, ao chegar na instituição, antes e após cada aula, 

sobretudo as de laboratório. 

 

3.4.3 Higienização e limpeza de ambientes 

A higienização de bancadas, computadores, equipamentos e utensílios antes 

de cada aula, sobretudo de laboratórios e de outros espaços de realização de 
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atividades práticas, é obrigatória para os profissionais de limpeza da escola e 

recomendável aos respectivos usuários. 

3.4.4 Comunicação 

Aos estudantes que não moram no mesmo município, recomenda-se a 

comunicação do retorno com no mínimo dez dias de antecedência.  

4. MARCO E REFERÊNCIAS LEGAIS GERAIS 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

(CF, 1988) especialmente os artigos 205, 206, 208 e 227 que tratam do 

direito à educação e princípios de igualdade de condições para o acesso 

e permanência nas escolas e qualidade do ensino. 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) que preconiza o 

direito à educação (lei federal nº 8.069/1990, art. 2º, parágrafo único). 

LEI FEDERAL N. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública (Brasil, 

2020). 

LEI FEDERAL Nº 9.394, de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

nacional (LDB). 

LEI FEDERAL Nº 13.589, de 04 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a 

manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização 

de ambientes. 

LEI FEDERAL Nº 14.019, de 02 de julho de 2020. – Altera a lei nº 13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre a obrigatoriedade do uso 

de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos 

e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes 

públicos, sobre a adoção de medidas de assepsia de locais de acesso 

público, inclusive transportes públicos, e sobre a disponibilização de 

produtos saneantes aos usuários durante a vigência das medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente da pandemia da Covid-19.  

MEDIDA PROVISÓRIA 934 (MP 934) que estabelece normas excepcionais 

sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes 

das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde 

pública de que trata a lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, aprovada 

pelo PLV (Projeto de Lei de Conversão 22/2020, de 23 de julho de 2020. 

PORTARIA Nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto 

durar a situação de pandemia do novo coronavírus – Covid-19, e revoga 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#:~:text=I%20%2D%20construir%20uma%20sociedade%20livre,quaisquer%20outras%20formas%20de%20discrimina%C3%A7%C3%A3o.
https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/crianca-e-adolescente/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-versao-2019.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13589.htm#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20manuten%C3%A7%C3%A3o%20de,Art.
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.019-de-2-de-julho-de-2020-264918074
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-934-de-1-de-abril-de-2020-250710591
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872
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as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de 

março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020. 

PORTARIA DO MEC DE Nº 572, de 1º de julho de 2020, que institui o 

Protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades nas 

Instituições Federais de Ensino e dá outras providências.  

PORTARIA N.1.565, de 18 de junho de 2020, do Ministério da Saúde que 

estabelece orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à 

mitigação da transmissão da Covid-19 e à promoção da saúde física e 

mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para 

a retomada segura das atividades e o convívio social seguro. 

PORTARIA CONJUNTA Nº 20, de 18 de junho de 2020. Estabelece as 

medidas a serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação 

dos riscos de transmissão da Covid-19 nos ambientes de trabalho 

(orientações gerais). 

Demais decretos, portaria, pareceres e protocolos federais, estaduais 

e municipais constantes dos ANEXOS 

 

PARECER N. 5/2020 do Conselho Nacional de Educação (Brasil, 2020) 

PARECER Nº 11/2020 DO CNE/CP que trata de orientações educacionais 

para a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais e não 

presenciais no contexto da pandemia (homologado parcialmente pelo 

MEC, em despacho de 31/07/20). 

NOTA TÉCNICA 22/2020/ SEI/ COSAN/ GHCOS/ DIRE3/ ANVISA  

Recomendações e alertas sobre procedimentos de desinfecção em 

locais públicos realizados durante a pandemia da Covid-19. 

NOTA TÉCNICA Nº 34/2020/ SEI/ COSAN/ GHCOS/ DIRE3/ ANVISA  

Recomendações e alertas sobre procedimentos de desinfecção em 

locais públicos realizados durante a pandemia da Covid-19. 

NOTA TÉCNICA Nº 12/2020/ SEI/ GHBIO/ GGMON/ DIRE5/ ANVISA  

Alerta sobre exposição tóxica por álcool em gel no Brasil desde o início 

da pandemia de coronavírus – Covid-19. Levantamento baseado nos 

dados solicitados aos Centros de Informação e Assistência Toxicológica 

– CIATox. Crianças de 5 anos. 

NOTA TÉCNICA 01/2020 CTAS  

Orientações sobre o novo coronavírus – Conselho Federal de 

Enfermagem – fevereiro/2020. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-572-de-1-de-julho-de-2020-264670332
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-de-junho-de-2020-262408151#:~:text=Estabelece%20orienta%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20visando%20%C3%A0,e%20o%20conv%C3%ADvio%20social%20seguro.
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085#:~:text=Estabelece%20as%20medidas%20a%20serem,19966.100581%2F2020%2D51).&text=IV%20%2D%20de%20medidas%20de%20sa%C3%BAde,e%20acordos%20coletivos%20de%20trabalho.
https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Parecer-CNE-CP_5_2020-1.pdf-HOMOLOGADO.pdf
https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Parecer-CNE-CP-11_2020-Orientac%CC%A7o%CC%83es-Educacionais-para-Aulas-e-Atividades-Pedago%CC%81gicas-Pandemia-COVID19.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/2857848/5624592/Nota+T%C3%A9cnica_Desinfec%C3%A7%C3%A3o+cidades.pdf/f20939f0-d0e7-4f98-8658-dd4aca1cbfe5
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+0976782+-+Nota+T%C3%A9cnica.pdf/1cdd5e2f-fda1-4e55-aaa3-8de2d7bb447c
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+Nota+T%C3%A9cnica+%C3%81lcool+Gel.pdf/1ecd695e-1b47-4acb-8b62-84e34c7ee92c
http://www.cofen.gov.br/cofen-publica-nota-tecnica-sobre-o-coronavirus_77070.html
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 DIRETRIZES PARA PROTOCOLO DE RETORNO ÀS AULAS 

PRESENCIAIS DO CONSED (Conselho Nacional de Secretários de 

Educação). Junho/2020. 

 PLANO ESTRATÉGICO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES DO 

SEGMENTO EDUCACIONAL PRIVADO BRASILEIRO, de 26 de abril de 

2020, elaborado pela Federação Nacional das Escolas Privadas. 

 PROTOCOLOS SANITÁRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, Plano São Paulo, Educação Etapa 1. 

 PROTOCOLOS SANITÁRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, Plano São Paulo, Educação Etapa 2. 

MANUAL SOBRE BIOSSEGURANÇA PARA REABERTURA DE   

ESCOLAS NO CONTEXTO DA COVID-19 – Fundação Oswaldo Cruz. 

Julho/2020. 

 CORONAVÍRUS – COVID-19 DIRETRIZES PARA DIAGNÓSTICO E 

TRATAMENTO DA COVID-19 – Ministério da Saúde – Secretaria de 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Abril/20. 

 MARCO DE AÇÃO E RECOMENDAÇÕES PARA REABERTURA DE 

ESCOLAS – UNICEF. Abril/2020. 

 ORIENTAÇÕES GERAIS – MÁSCARAS FACIAIS DE USO NÃO 

PROFISSIONAL – ANVISA . Abril/2020. 

 ORIENTAÇÕES SOBRE O DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E 

ISOLAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19 – 13/04/2020 – GRUPO 

FORÇA COLABORATIVA COVID-19 BRASIL 

Associação Brasileira de Profissionais em Controle de Infecções e 

Epidemiologia Hospitalar (ABIH) 

Sociedade Brasileira de Infectologia – Comitê de Infecção 

relacionada à Assistência à Saúde 

Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) 

Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) 

Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR) 

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) 

Instituto de Medicina Tropical – IMT USP 

Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (Sobed) 

Sociedade Brasileira de Nefrologia 

http://consed.org.br/media/download/5eea22f13ead0.pdf
http://consed.org.br/media/download/5eea22f13ead0.pdf
https://www.fenep.org.br/fileadmin/user_upload/fenep/2020/04/30/PLANO_-_RETORNO_AS_AULAS_-_FENEP_-_26-04-2020_com_logo.docx.pdf
https://www.fenep.org.br/fileadmin/user_upload/fenep/2020/04/30/PLANO_-_RETORNO_AS_AULAS_-_FENEP_-_26-04-2020_com_logo.docx.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-educacao-etapa-1.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-educacao-etapa-1.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-educacao-etapa-2.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-educacao-etapa-2.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/manual_reabertura.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/manual_reabertura.pdf
https://coronavirus.saude.gov.br/
https://coronavirus.saude.gov.br/
https://www.unicef.org/brazil/sites/unicef.org.brazil/files/2020-06/UNESCO_COVID-19_framework_por_2020_0.pdf
https://www.unicef.org/brazil/sites/unicef.org.brazil/files/2020-06/UNESCO_COVID-19_framework_por_2020_0.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7
http://www.acm.org.br/wp-content/uploads/2020/04/covid-19-recomendac%CC%A7a%CC%83o-forc%CC%A7a-colaborativa.pdf
http://www.acm.org.br/wp-content/uploads/2020/04/covid-19-recomendac%CC%A7a%CC%83o-forc%CC%A7a-colaborativa.pdf
http://www.acm.org.br/wp-content/uploads/2020/04/covid-19-recomendac%CC%A7a%CC%83o-forc%CC%A7a-colaborativa.pdf
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CONSENSO ABENO: BIOSSEGURANÇA NO ENSINO ODONTOLÓGICO 

PÓS-PANDEMIA DA COVID-19 – Organização: Fabiana Schneider Pires e 

Vânia Fontanella. 3 de julho, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abeno.org.br/arquivos/downloads/retomada_de_praticas_seguras_no_ensino_odontologico.pdf
http://www.abeno.org.br/arquivos/downloads/retomada_de_praticas_seguras_no_ensino_odontologico.pdf
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO DE SINAIS E SINTOMAS 

 

Data: __/__/____ 

 

Nome:__________________________________________________________   

 

Documento de identificação: __________________ 

 

Temperatura corporal medida: ______ºC 

 

A pessoa apresenta um ou mais sintomas: 

 

•  Sensação febril 

•  Tosse 

•  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) 

 

Obs.: De acordo com o Ministério da Saúde “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 a dor de garganta, dor de cabeça, tosse, 

coriza) até uma pneumonia severa” https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-

doenca#diagnostico em 28/07/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#diagnostico
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#diagnostico
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ANEXO II  

RECOMENDAÇÕES DA ANVISA SOBRE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS  

 

 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/higienizacao-das-maos
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ANEXO III 

NORMAS ESPECÍFICAS REGIONAIS 
 

Unidades Anexo Títulos Dispõe sobre 

Unidades de 

ensino do 

estado de SP 

I 

Protocolos Sanitários do 

Governo do Estado de São 

Paulo, Plano São Paulo, 

Educação Etapa 1. 

PROTOCOLOS SETORIAIS DA EDUCAÇÃO 

 II 
Plano de Retorno da 

Educação 

PLANO DE RETORNO DAS AULAS 

 III 
Resolução Seduc 61, de 31-8-

2020 

Edita normas complementares sobre a retomada das aulas e 

atividades presenciais nas instituições de educação básica, no 

contexto da pandemia de Covid-19 e nos termos do Artigo 6º, do 

Decreto 65.061, de 13/07/20. 

Unidades de 

ensino da 

cidade de 

São Paulo 

I 
Portaria do prefeito GP nº 747 

de 17/07/20 

Autoriza a retomada de atividades presenciais práticas e 

laboratoriais pelas instituições de ensino superior e de educação 

profissional, bem como a retomada dos centros de treinamentos 

esportivos de alto rendimento. 

Bauru I Legislação Covid-19 Leis e decretos municipais sobre a Covid-19. 

Campinas I Protocolo sanitário municipal Protocolo sanitário. 

Jundiaí I 
Decreto municipal nº 29.215, 

de 21 de agosto de 2020. 

Recomenda-se a suspensão de aulas, atividades e práticas em 

grupo, exceto se respeitada a ocupação simultânea de um 

cliente a cada 6,25 m². 

Limeira I Decreto municipal 

Prorrogada a suspensão das aulas teóricas presenciais de 

Educação Infantil, Fundamental e Superior nas unidades das 

redes públicas municipal e estadual e na rede particular de 

ensino, de Limeira, para o ano letivo de 2020. 

Santos I Prefeitura de Santos 
 

Consultará a comunidade escolar sobre atividades presenciais. 

Sorocaba 

I 
Decreto nº 25.663, de 21 de 
março de 2020. 

Reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da 

pandemia do Covid-19, que atinge o município de Sorocaba e dá 

outras providências. 

 
 

II 

Decreto nº 25.686, de 7 de 
abril de 2020. 

Estende o prazo das restrições impostas no Decreto nº 25.663, 

de 21 de março de 2020, e dá outras providências. 

 

III 
Decreto nº 25.721, 
de 22 de abril de 2020. 

Dispõe sobre medidas a serem observadas pelos prestadores de 

atividades essenciais durante o período de pandemia por conta 

da Covid-19. 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-educacao-etapa-1.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-educacao-etapa-1.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-educacao-etapa-1.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-educacao-etapa-1.pdf
https://saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Apresentacao_plano-retorno-educacao.pdf
https://saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Apresentacao_plano-retorno-educacao.pdf
https://www.semesp.org.br/legislacao/resolucao-seduc-61-31-8-2020/#:~:text=A%20resolu%C3%A7%C3%A3o%20traz%20uma%20s%C3%A9rie,e%20intervalos%2C%20alimenta%C3%A7%C3%A3o%2C%20etc.
https://www.semesp.org.br/legislacao/resolucao-seduc-61-31-8-2020/#:~:text=A%20resolu%C3%A7%C3%A3o%20traz%20uma%20s%C3%A9rie,e%20intervalos%2C%20alimenta%C3%A7%C3%A3o%2C%20etc.
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-prefeito-pref-747-de-17-de-julho-de-2020#:~:text=PORTARIA%20PREFEITO%20%2D%20PREF%20N%C2%BA%20747%20de%2017%20de%20Julho%20de%202020,-Voltar&text=Autoriza%20a%20retomada%20de%20atividades,cumprimento%20d
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-prefeito-pref-747-de-17-de-julho-de-2020#:~:text=PORTARIA%20PREFEITO%20%2D%20PREF%20N%C2%BA%20747%20de%2017%20de%20Julho%20de%202020,-Voltar&text=Autoriza%20a%20retomada%20de%20atividades,cumprimento%20d
https://www2.bauru.sp.gov.br/coronavirus/legislacao.aspx
https://covid-19.campinas.sp.gov.br/sites/covid-19.campinas.sp.gov.br/files/protocolos-sanitarios/Caderno%203_%20Protocolo%20Sanit%C3%A1rio%20Municipal%20COM%C3%89RCIO%20EM%20GERAL%20para%20Implementa%C3%A7%C3%A3o%20do%20Plano%20S%C3%A3o%20Paulo%20no%20Munic%C3%ADpio%20de%20Campinas_%2006%20junho%2012h.pdf
https://jundiai.sp.gov.br/coronavirus/wp-content/uploads/sites/61/2020/08/DECRETO-N%C2%BA-29.215-DE-21-DE-AGOSTO-DE-2020.pdf
https://jundiai.sp.gov.br/coronavirus/wp-content/uploads/sites/61/2020/08/DECRETO-N%C2%BA-29.215-DE-21-DE-AGOSTO-DE-2020.pdf
https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/santos-ira-consultar-comunidade-escolar-sobre-atividades-presenciais
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/sorocaba/decreto/2020/2567/25663/decreto-n-25663-2020-reconhece-o-estado-de-calamidade-publica-decorrente-da-pandemia-do-covid-19-que-atinge-o-municipio-de-sorocaba-e-da-outras-providencias?q=decreto+25.663
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/sorocaba/decreto/2020/2568/25686/decreto-n-25686-2020-estende-o-prazo-das-restricoes-impostas-no-decreto-n-25663-de-21-de-marco-de-2020-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sorocaba/decreto/2020/2566/25663/decreto-n-25663-2020-reconhece-o-estado-de-calamidade-publica-decorrente-da-pandemia-do-covid-19-que-atinge-o-municipio-de-sorocaba-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/sorocaba/decreto/2020/2573/25721/decreto-n-25721-2020-dispoe-sobre-medidas-a-serem-observadas-pelos-prestadores-de-atividades-essenciais-durante-o-periodo-de-pandemia-por-conta-do-covid-19?q=decreto%2025.663
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IV 
Decreto nº 25.768, de 29 de 
maio de 2020. 

Estende o período de restrições de que trata o Decreto 

nº 25.663, de 21 de março de 2020, dispõe sobre autorização e 

as medidas a serem adotadas para reabertura de parcela dos 

setores da economia, de forma controlada, de acordo com o 

denominado "Plano São Paulo" instituído pelo Governo do 

Estado de São Paulo. 

 

V 

Decreto nº 25.781, de 15 de 

junho de 2020. 
 

Estende o período de restrições de que trata o Decreto nº 

25.663, de 21 de março de 2020; dispõe sobre autorização e as 

medidas a serem adotadas para reabertura de parcela dos 

setores da economia, de forma controlada, de acordo com o 

denominado "Plano São Paulo" instituído pelo Governo do 

Estado de São Paulo; dispõe sobre forma de atendimento aos 

cidadãos nas repartições públicas em funcionamento e dá outras 

providências. 

 

VI 

Decreto nº 25.754, de 19 de 
maio de 2020. 

 

Acrescenta dispositivo ao Decreto nº 25.733, de 4 de maio de 

2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de 

máscaras faciais pelos munícipes, como medida de combate 

da pandemia do coronavírus, no âmbito do município de 

Sorocaba. 

 

VII 
Decreto nº 25.875, de 21 de 

agosto de 2020. 

Dispõe sobre as medidas a serem adotadas para reabertura de 

parcela dos setores da economia, de forma controlada, sobre a 

forma de atendimento aos cidadãos nas repartições públicas em 

funcionamento e dá outras providências. 

Aracajú I 
Protocolos para o retorno das 

atividades  

Plano de retomada e protocolos sanitários. 

 III 
Resolução nº 06/2020, de 27 

de agosto de 2020. 

Retorno das aulas – protocolo sanitário específico. 

Belém 
I 

 

Decreto nº 800, de 31 de maio 

de 2020, 

Doe nº 34.239, de 31 de maio 

de 2020, edição extra 2. 

Retomada econômica e social segura, no âmbito do estado do 

Pará, por meio da aplicação de medidas de distanciamento 

controlado e protocolos específicos para reabertura gradual e 

funcionamento de segmentos de atividades econômicas e 

sociais. 

Brasília I 

Decreto estadual nº 40.939, 

de 02 de julho de 2020, Diário 

Oficial do Distrito Federal. 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do novo 

coronavírus e dá outras providências. 

Campo 

Grande 
I 

Plano de contingência do 

estado do Mato Grosso  

 

Plano de contingência para resposta às emergências em saúde 

pública decorrentes da doença pelo Sars-COV-2. 

 

https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/sorocaba/decreto/2020/2577/25768/decreto-n-25768-2020-estende-o-periodo-de-restricoes-de-que-trata-o-decreto-n-25663-de-21-de-marco-de-2020-dispoe-sobre-autorizacao-e-as-medidas-a-serem-adotadas-para-reabertura-de-parcela-dos-setores-da-economia-de-forma-controlada-de-acordo-com-o-denominado-plano-sao-paulo-instituido-pelo-governo-do-estado-de-sao-paulo-dispoe-sobre-forma-de-atendimento-aos-cidadaos-nas-reparticoes-publicas-em-funcionamento-e-da-outras-providencias?q=decreto%2025.663
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/sorocaba/decreto/2020/2566/25663/decreto-n-25663-2020-reconhece-o-estado-de-calamidade-publica-decorrente-da-pandemia-do-covid-19-que-atinge-o-municipio-de-sorocaba-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/sorocaba/decreto/2020/2579/25781/decreto-n-25781-2020-estende-o-periodo-de-restricoes-de-que-trata-o-decreto-n-25663-de-21-de-marco-de-2020-dispoe-sobre-autorizacao-e-as-medidas-a-serem-adotadas-para-reabertura-de-parcela-dos-setores-da-economia-de-forma-controlada-de-acordo-com-o-denominado-plano-sao-paulo-instituido-pelo-governo-do-estado-de-sao-paulo-dispoe-sobre-forma-de-atendimento-aos-cidadaos-nas-reparticoes-publicas-em-funcionamento-e-da-outras-providencias?q=decreto+25.663
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/sorocaba/decreto/2020/2579/25781/decreto-n-25781-2020-estende-o-periodo-de-restricoes-de-que-trata-o-decreto-n-25663-de-21-de-marco-de-2020-dispoe-sobre-autorizacao-e-as-medidas-a-serem-adotadas-para-reabertura-de-parcela-dos-setores-da-economia-de-forma-controlada-de-acordo-com-o-denominado-plano-sao-paulo-instituido-pelo-governo-do-estado-de-sao-paulo-dispoe-sobre-forma-de-atendimento-aos-cidadaos-nas-reparticoes-publicas-em-funcionamento-e-da-outras-providencias?q=decreto+25.663
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/sorocaba/decreto/2020/2579/25781/decreto-n-25781-2020-estende-o-periodo-de-restricoes-de-que-trata-o-decreto-n-25663-de-21-de-marco-de-2020-dispoe-sobre-autorizacao-e-as-medidas-a-serem-adotadas-para-reabertura-de-parcela-dos-setores-da-economia-de-forma-controlada-de-acordo-com-o-denominado-plano-sao-paulo-instituido-pelo-governo-do-estado-de-sao-paulo-dispoe-sobre-forma-de-atendimento-aos-cidadaos-nas-reparticoes-publicas-em-funcionamento-e-da-outras-providencias?q=decreto+25.663
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/sorocaba/decreto/2020/2566/25663/decreto-n-25663-2020-reconhece-o-estado-de-calamidade-publica-decorrente-da-pandemia-do-covid-19-que-atinge-o-municipio-de-sorocaba-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/sorocaba/decreto/2020/2576/25754/decreto-n-25754-2020-acrescenta-dispositivo-ao-decreto-n-25733-de-4-de-maio-de-2020-que-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-do-uso-de-mascaras-faciais-pelos-municipes-como-medida-de-combate-da-pandemia-do-coronavirus-no-mbito-do-municipio-de-sorocaba?q=decreto%2025.663
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/sorocaba/decreto/2020/2576/25754/decreto-n-25754-2020-acrescenta-dispositivo-ao-decreto-n-25733-de-4-de-maio-de-2020-que-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-do-uso-de-mascaras-faciais-pelos-municipes-como-medida-de-combate-da-pandemia-do-coronavirus-no-mbito-do-municipio-de-sorocaba?q=decreto%2025.663
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/sorocaba/decreto/2020/2573/25733/decreto-n-25733-2020-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-do-uso-de-mascaras-faciais-pelos-municipes-em-vias-e-locais-publicos-no-transporte-publico-coletivo-transporte-por-aplicativos-e-taxis-estabelecimentos-comerciais-e-reparticoes-publicas-como-medida-de-combate-da-pandemia-do-coronavirus-no-mbito-do-municipio-de-sorocaba
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/sorocaba/decreto/2020/2588/25875/decreto-n-25875-2020-dispoe-sobre-as-medidas-a-serem-adotadas-para-reabertura-de-parcela-dos-setores-da-economia-de-forma-controlada-sobre-a-forma-de-atendimento-aos-cidadaos-nas-reparticoes-publicas-em-funcionamento-e-da-outras-providencias?q=decreto+25.663
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/sorocaba/decreto/2020/2588/25875/decreto-n-25875-2020-dispoe-sobre-as-medidas-a-serem-adotadas-para-reabertura-de-parcela-dos-setores-da-economia-de-forma-controlada-sobre-a-forma-de-atendimento-aos-cidadaos-nas-reparticoes-publicas-em-funcionamento-e-da-outras-providencias?q=decreto+25.663
https://www.se.gov.br/uploads/download/midia/43/a12c5498a3d5c36e1f17b1f19f71f440.pdf
https://www.se.gov.br/uploads/download/midia/43/a12c5498a3d5c36e1f17b1f19f71f440.pdf
http://www.pge.pa.gov.br/sites/default/files/decreto_no_800.pdf
http://www.pge.pa.gov.br/sites/default/files/decreto_no_800.pdf
http://www.pge.pa.gov.br/sites/default/files/decreto_no_800.pdf
http://www.pge.pa.gov.br/sites/default/files/decreto_no_800.pdf
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/07/1103518/14-05-plano-de-contingencia-para-revisao-do-coe-pdf.pdf
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/07/1103518/14-05-plano-de-contingencia-para-revisao-do-coe-pdf.pdf
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Cuiabá I 

Decreto estadual nº 406 e 

407, de 16 de março de 2020, 

Diário Oficial do Mato Grosso 

Das medidas para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do coronavírus. 

Unidades de 

ensino do 

estado do PR 

I 
Decreto estadual nº 4.319, de 

23 de março de 2020. 

Declara o estado de calamidade pública. 

 II 
Lei nº 20.189, de 28 de abril 

de 2020. 

Obriga, no estado do Paraná, o uso de máscaras enquanto 

perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da 

pandemia do coronavírus, Sars-CoV-2, e adota outras 

providências. 

 III 
Decreto estadual nº 4.692, de 

25 de maio de 2020. 

Regulamenta a Lei Estadual nº 20.189, de 28 de abril de 2020, 

que dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de 

proteção facial no contexto da pandemia da Covid-19, enquanto 

perdurar o estado de calamidade pública, e medidas correlatas. 

 IV 
Decreto estadual 4.942, de 30 

de junho de 2020 

Dispõe sobre medidas restritivas regionalizadas para o 

enfrentamento da Covid-19. 

 V 
Decreto estadual 4.886, de 19 

de junho de 2020. 

Dispõe sobre novas medidas de enfrentamento da emergência 

de saúde pública, em decorrência da infecção humana pela 

Covid-19, aos municípios do estado do Paraná. 

Curitiba I Decreto municipal nº 470. 

Estabelece medidas complementares para o enfrentamento da 

emergência em saúde pública. 

 II 
Decreto municipal 

nº 940/2020 

Medidas restritivas a atividades e serviços para o enfrentamento 

da emergência em saúde pública. 

 III 
Decreto municipal nº 1.128, 

de 28 de agosto de 2020. 

Suspensão das atividades presenciais desenvolvidas nas 

unidades educativas. 

Foz de 

Iguaçu 
I 

Nota municipal decreto nº 

28.488, de 1º de setembro de 

2020 - Foz do Iguaçu. 

Estabelece critérios para o Estado de Alerta e implantação de 

ações restritivas regionais no Município de Foz do Iguaçu. 

 II 
Decreto municipal nº 27.969, 

de 16 de março de 2020. 

Complementa as medidas de controle e prevenção para 

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus (Covid-19), 

instituídas pelo Decreto no 29.963, de 15 de março de 2020. 

 III 
Decreto municipal nº 28.302, 

de 13 de julho de 2020. 

Estabelece critérios para o estado de alerta e implantação de 

ações restritivas regionais no município de Foz do Iguaçu, como 

medida de controle e prevenção para o enfrentamento da 

emergência em saúde pública de importância internacional 

decorrente da pandemia do novo coronavírus – Covid-19. 

Florianópolis- 

S.C 
I Plano de contingência 

Plano de contingência da política de assistência social para 

atuação na emergência em saúde pública da doença Covid-19. 

 II 
Decreto nº 21.627, de 04 de 

junho de 2020. 

Altera dispositivos do Decreto n. 21.569, de 2020, que consolida 

as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

http://www.controladoria.mt.gov.br/documents/364510/13675871/DECRETO+N.+407%2C+DE+16+DE+MAR%C3%87O+DE+2020%2C+MEDIDAS+CORONAV%C3%8DRUS.pdf/f0c286e9-417e-5884-aab4-f168f037742e
http://www.controladoria.mt.gov.br/documents/364510/13675871/DECRETO+N.+407%2C+DE+16+DE+MAR%C3%87O+DE+2020%2C+MEDIDAS+CORONAV%C3%8DRUS.pdf/f0c286e9-417e-5884-aab4-f168f037742e
http://www.controladoria.mt.gov.br/documents/364510/13675871/DECRETO+N.+407%2C+DE+16+DE+MAR%C3%87O+DE+2020%2C+MEDIDAS+CORONAV%C3%8DRUS.pdf/f0c286e9-417e-5884-aab4-f168f037742e
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234539&indice=1&totalRegistros=1&dt=10.8.2020.10.2.3.958
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234539&indice=1&totalRegistros=1&dt=10.8.2020.10.2.3.958
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=234115&indice=1&totalRegistros=64&anoSpan=2020&anoSelecionado=2020&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=234115&indice=1&totalRegistros=64&anoSpan=2020&anoSelecionado=2020&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=235741&codItemAto=1469577#1469577
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=235741&codItemAto=1469577#1469577
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=235470&indice=1&totalRegistros=1&dt=19.5.2020.18.1.32.795
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=235470&indice=1&totalRegistros=1&dt=19.5.2020.18.1.32.795
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2020/00295866.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2020/00304480.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2020/00304480.pdf
http://www2.pmfi.pr.gov.br/GiiG/portais/portaldatransparencia/Templates/wfrmPaginaPublicacoes.aspx?IdLinkItem=140
http://www2.pmfi.pr.gov.br/GiiG/portais/portaldatransparencia/Templates/wfrmPaginaPublicacoes.aspx?IdLinkItem=140
http://www2.pmfi.pr.gov.br/GiiG/portais/portaldatransparencia/Templates/wfrmPaginaPublicacoes.aspx?IdLinkItem=140
https://covidometrofloripa.com.br/uploads/Covid/4e153f528a94e4daec979a04cfeec82f.pdf
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/diario/pdf/05_06_2020_20.16.22.44e0f0e4b2a135c0976a34a3a09fd2ad.pdf
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/diario/pdf/05_06_2020_20.16.22.44e0f0e4b2a135c0976a34a3a09fd2ad.pdf
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de importância internacional decorrente da infecção humana pelo 

novo coronavírus (Covid-19) e dá outras providências. 

Fortaleza 

FAECE 
I 

Decreto municipal nº 14.776, 

de 23 de agosto de 2020. 

Prorroga o isolamento social no município de Fortaleza e dá outras 

providências. 

 II 

Decreto estadual nº 33.730, 

de 29 de agosto de 2020- 

Ceará. 

Mantém vedação das aulas presenciais em universidades e nas 

escolas da rede de ensino público e privado do estado, 

ressalvado o disposto no inciso XI, do § 5º, do art. 5º, deste 

Decreto. 

Goiânia I 
Decreto municipal nº 1.313, 

de julho de 2020 - Goiânia. 

Estabelece normas para o retorno das atividades econômicas e 

não econômicas após o período de suspensão para a prevenção 

e enfrentamento da pandemia da Covid-19 e dá outras 

providências. 

João Pessoa 
I 

 

Decreto estadual nº 40.304 - 

Paraíba. 

Fica determinada a prorrogação da suspensão das aulas 

presenciais nas escolas, universidades e faculdades da rede 

pública e privada em todo o território estadual até ulterior 

deliberação. 

Juiz de Fora I 
Programa Minas Consciente- 

Juiz de fora. 

Regras gerais de comportamento em meio à pandemia. 

Macapá I 
Portaria estadual nº 062/2020- 

Amapá. 

Revoga a portaria nº 054/2020 – Seed, de 1º de julho de 2020. 

Determina o retorno das atividades presenciais da Secretaria 

Estadual de Educação – SEED, a partir do dia 24 de agosto de 

2020. 

Manaus I 

Decreto n.º 42.461, de 03 de 

julho de 2020 - 

Manaus/Amazonas 

Regulamenta o retorno das aulas presenciais, nos 

estabelecimentos de ensino privado, no âmbito do estado do 

Amazonas. 

Maceió I 

Decreto municipal nº 8.896 

Maceió, 01 de junho de 2020- 

Maceió. 

Mantém suspensão, em todo território municipal, a partir da 0 

(zero) hora do dia 02 de junho de 2020 até o dia 12 de junho de 

2020, do funcionamento das instituições de ensino, exceto para 

a realização de atividades administrativas. 

Natal I 

Diário Oficial - Decreto n.º 

11.967 de 28 de maio de 2020 

- Natal. 

Prorroga a suspensão das aulas na rede pública municipal de 

ensino até o dia 30 de junho de 2020. 

Olinda I 
Protocolo padrão 

Para atividades em funcionamento durante a pandemia da 

Covid-19. 

 

II Protocolo Setorial Educação 

 

Autoriza início do processo de retorno das aulas presenciais. 

 

Palmas 

I 

Decreto No 6.086, de 22 de 

abril de 2020. 

 

Suspensão de atividades educacionais e a determinação de 

trabalho remoto, na forma que especifica, e adota outras 

providências. 

https://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/do20200829p01.pdf
https://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/do20200829p01.pdf
https://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/do20200829p01.pdf
https://www.goiania.go.gov.br/wp-uploads/2020/07/Publica%C3%A7%C3%A3o-Dec.-1.313-2020.pdf
https://www.goiania.go.gov.br/wp-uploads/2020/07/Publica%C3%A7%C3%A3o-Dec.-1.313-2020.pdf
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/governo-do-estado-apresenta-plano-de-retomada-gradual-e-segura-das-atividades-na-paraiba/DecretoNovoNormalPBconvertido.pdf
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/governo-do-estado-apresenta-plano-de-retomada-gradual-e-segura-das-atividades-na-paraiba/DecretoNovoNormalPBconvertido.pdf
https://covid19.pjf.mg.gov.br/arquivos/cartilha.pdf
https://covid19.pjf.mg.gov.br/arquivos/cartilha.pdf
https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/EDUCA%C3%A7%C3%A3O_492410bbe862c22a8f820b61a7287e3e.pdf
https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/EDUCA%C3%A7%C3%A3O_492410bbe862c22a8f820b61a7287e3e.pdf
http://www.transparencia.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DECRETO-n.-42.-461-de-03-de-julho-de-2020.pdf
http://www.transparencia.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DECRETO-n.-42.-461-de-03-de-julho-de-2020.pdf
http://www.transparencia.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DECRETO-n.-42.-461-de-03-de-julho-de-2020.pdf
http://www.maceio.al.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/pdf/2020/06/Di%C3%A1rio-Oficial-02.06.2020-1.pdf
http://www.maceio.al.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/pdf/2020/06/Di%C3%A1rio-Oficial-02.06.2020-1.pdf
http://www.maceio.al.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/pdf/2020/06/Di%C3%A1rio-Oficial-02.06.2020-1.pdf
http://portal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom_20200530_especial_311e1b16e70dbadc866b342de904d507.pdf
http://portal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom_20200530_especial_311e1b16e70dbadc866b342de904d507.pdf
http://portal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom_20200530_especial_311e1b16e70dbadc866b342de904d507.pdf
https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/plano-de-convivencia-das-atividades-economicas-com-a-covid-19-v13-03-09-2020.pdf
https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/governo-de-pernambuco-autoriza-inicio-do-processo-de-retorno-das-aulas-presenciais/
http://servicos.casacivil.to.gov.br/decretos/decreto/6086
http://servicos.casacivil.to.gov.br/decretos/decreto/6086
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II 

 

Decreto no 6.087, de 27 de 

abril de 2020. 

 

Dispõe sobre o uso de máscaras faciais, a suspensão de 

atividades educacionais e jornada de trabalho, na forma que 

especifica, e adota outras providências. 

 

III 
Decreto nº 6.092, de 5 de 

maio de 2020. 

Dispõe sobre recomendações gerais aos Chefes de Poder 

Executivo Municipal para o enfrentamento da pandemia de 

Covid-19 (novo coronavírus), bem como sobre o uso obrigatório 

de máscaras de proteção facial, na forma que especifica, e adota 

outras providências. 

 

IV 
Decreto 6.099, de 28 de maio 

de 2020, DOE. 611. 

Dispõe sobre a prorrogação de prazos relativos à suspensão de 

atividades educacionais e à jornada de trabalho, na forma que  

especifica, e adota outras providências. 

 

V 

Decreto no 6.128, de 31 de 

julho de 2020. 

 

Dispõe sobre a prorrogação de prazos relativos à suspensão de 

atividades educacionais e à jornada de trabalho, na forma que 

especifica, e adota outras providências. 

 

 

VI 
Decreto no 6.143, de 31 de 

agosto de 2020. 

Dispõe sobre a prorrogação de prazos relativos à suspensão de 

atividades educacionais e à jornada de trabalho, na forma que 

especifica, e adota outras providências. 

Salvador 

 

I Decreto nº 19.586, de 27 de 

março de 2020. 

Ratifica declaração de emergência em todo o território baiano, 

para fins de prevenção e enfrentamento à Covid-19, e 

regulamenta, no estado da Bahia, as medidas temporárias para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus. 

 

II 

Nota conjunta - Secretarias da 

Saúde e Educação do Estado 

da Bahia. 

Medidas de prevenção da infecção pela Covid-19 nas escolas e 

universidades. 

 

III 

 

Lei estadual nº 14.261.  

 

Dispõe sobre o uso obrigatório de máscaras em circulação 

externa e no trânsito em municípios em situação de calamidade 

pública. 

São Luís I 
Plano de retorno às aulas do 

Ensino Básico 

 

Diretrizes para retorno às aulas e reorganização do ano letivo. 

 

 

II 
Decreto nº 55.068, de 04 de 

maio de 2020. 

Dispõe sobre as medidas preventivas e restritivas a serem 

aplicadas no município de São Luís para o enfrentamento da 

pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19) e dá outras 

providências. 

 
III 

Decreto nº 55.187, de 05 de 

junho de 2020. 

Altera o Decreto n.º 54.936, de 23 de março de 2020, e dá outras 

providências. 

http://servicos.casacivil.to.gov.br/decretos/decreto/6087
http://servicos.casacivil.to.gov.br/decretos/decreto/6087
https://central3.to.gov.br/arquivo/504264/
https://central3.to.gov.br/arquivo/504264/
http://servicos.casacivil.to.gov.br/decretos/decreto/6099
http://servicos.casacivil.to.gov.br/decretos/decreto/6099
http://servicos.casacivil.to.gov.br/decretos/decreto/6128
http://servicos.casacivil.to.gov.br/decretos/decreto/6128
http://servicos.casacivil.to.gov.br/decretos/decreto/6143
http://servicos.casacivil.to.gov.br/decretos/decreto/6143
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-19586-de-27-de-marco-de-2020
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-19586-de-27-de-marco-de-2020
http://www.saude.ba.gov.br/2020/03/09/medidas-de-prevencao-da-infeccao-humana-pelo-novo-coronavirus-covid-19-dirigidas-a-comunidade-escolar-e-universitaria/
http://www.saude.ba.gov.br/2020/03/09/medidas-de-prevencao-da-infeccao-humana-pelo-novo-coronavirus-covid-19-dirigidas-a-comunidade-escolar-e-universitaria/
http://www.saude.ba.gov.br/2020/03/09/medidas-de-prevencao-da-infeccao-humana-pelo-novo-coronavirus-covid-19-dirigidas-a-comunidade-escolar-e-universitaria/
http://www.legislabahia.ba.gov.br/index.php/documentos/lei-no-14261-de-29-de-abril-de-2020
https://www.saoluis.ma.gov.br/midias/anexos/3022_ultima_versao_diretrizes_de_retorno_as_aulas__-_24.07.20202.pdf
https://www.saoluis.ma.gov.br/midias/anexos/3022_ultima_versao_diretrizes_de_retorno_as_aulas__-_24.07.20202.pdf
https://slz.w3com.com.br/midias/anexos/2807_decreto_n_55.068_lockdown_v2.pdf
https://slz.w3com.com.br/midias/anexos/2807_decreto_n_55.068_lockdown_v2.pdf
https://slz.w3com.com.br/midias/anexos/2807_decreto_n_55.187_-_altera_o_decreto_54.936-2020.pdf
https://slz.w3com.com.br/midias/anexos/2807_decreto_n_55.187_-_altera_o_decreto_54.936-2020.pdf
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Vitória I Decreto nº 4.683, de 30 de 

junho de 2020, Diário Oficial. 

Dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19). 

Fica mantida a suspensão das aulas presenciais em todas as 

escolas, universidades e faculdades, inclusive cursos livres, das 

redes de ensino públicas e privada, até o dia 31 de julho de 

2020. 

ATUALIZADO EM 09/09/2020. 

 

https://sedu.es.gov.br/Media/sedu/pdf%20e%20Arquivos/diario-oficial-2020-07-01-completo%20(1).pdf
https://sedu.es.gov.br/Media/sedu/pdf%20e%20Arquivos/diario-oficial-2020-07-01-completo%20(1).pdf

