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Equipe: ______________________________________________________________ 

 

Local visitado: ________________________________________________________ 

 

Dia e hora da visita: _______/_______/______,   ____h____. 

 

1. Foram comunicados os professores, colaboradores, estudantes e seus responsáveis o 

retorno às aulas presenciais das Etapas Especiais 1, 2 e 3 com um mínimo de 7 (sete) dias 

úteis, junto com as normas que devem ser seguidas pela instituição de ensino, alunos, 

profissionais, terceirizados, fornecedores e famílias. (Item 3.2 do protocolo 18).como 

foram comunicados? 

(    ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Foram fixados sinais e cartazes que promovam medidas de proteção diárias em locais 

altamente visíveis, por exemplo, portarias, banheiros, lanchonetes, refeitórios e 

estacionamentos, sala dos professores e salas de aula? (Item 3.3 do protocolo 18) 

(    ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Foi realizada uma capacitação, previamente à retomada de aulas presenciais, com 

todos os profissionais sobre as medidas que devem ser cumpridas pela instituição de 

ensino? (Item 3.8 do protocolo 18). 

(     ) sim                          (   ) não 
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Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Foram reorganizadas as turmas e horários de intervalos para garantir que os alunos 

possam sentar-se com distância igual ou superior a 1,5 metros (um metro e meio) entre 

eles? Como? (Item 4.2 do protocolo 18). 

(     ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Foi organizado um escalonamento dos horários de entrada, saída, intervalo, banho 

(sistema integral ou outros), lanche e almoço das turmas para evitar aglomerações? 

Como?(Item 4.3 do protocolo 18). 

(     ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. No local da visita, as refeições serão feitas nas salas de aula ou no uso escalonar do 

refeitório, que deve ser devidamente higienizado entre a troca das turmas, mantendo em 

qualquer situação o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os estudantes? E como? 

(Item 4.5 do protocolo 18). 

(     ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. Durante a entrada, medir a temperatura de todas as pessoas, inclusive prestadores de 

serviços, terceirizados, fornecedores, responsáveis ou cuidadores, que chegarem à 

instituição. Há termômetros na escola? (Item 4.8 do protocolo 18) 

(     ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. Há um sistema de triagem ágil de verificação e desinfecção pelo qual todas as 

pessoas que entrarem na instituição de ensino deverão passar? (Item 4.9 do protocolo 18) 

(     ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. É verificado o cumprimento dos protocolos junto aos prestadores de serviços, 

terceirizados e fornecedores quando estes estiverem presentes no local da instituição? 

(Item 4.11 do protocolo 18)  

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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10. Foram organizados espaços para que alunos e professores mantenham uma 

distância mínima de 1,5 metro (um metro e meio) entre eles e as demais pessoas em 

todas as atividades presenciais? (Item 6.1 do protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11. Os ambientes estão os mais arejados possível, especialmente os laboratórios e salas 

de aula, realizando a atividade educacional em áreas abertas sempre que for viável? (Item 

6.2 do protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

12. Está assegurado que os sistemas de ventilação funcionam corretamente e 

aumentaram a circulação do ar externo o máximo possível, por exemplo, abrindo janelas 

e portas? (Item 6.3 do protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

13. Foram adicionadas barreiras físicas, como telas flexíveis de plástico, ou intercalar 

a utilização dos espaços, tal como as pias dos banheiros, quando as estruturas não 
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permitem distanciamento mínimo de 1,5 metro (um metro e meio) de distância? (Item 6.4 

do protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

14. Foram fechados os espaços de uso comum não necessários para a realização das 

aulas, sempre que possível? Caso não seja viável, intercalar o uso e limpar e desinfetar 

entre as utilizações. Espaços dedicados às atividades lúdicas devem permanecer 

fechados. (Item 6.5 do protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

15. Todos os bebedouros foram adaptados os para uso somente como forma de encher 

garrafas pessoais? Quantos bebedouros existem neste local por aluno. (Item 6.7 do 

protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

16. Foi disponibilizado álcool em gel 70% em ambientes comuns e quando necessário, 

instalar pias com água e sabão, especialmente para acesso a crianças menores de 5 anos 

e pessoas com deficiência? Deve-se ter um cuidado especial com o álcool, mantendo-o 
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fora do alcance das crianças objetivando a segurança do corpo discente no ambiente da 

educação infantil. (Item 6.8 do protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

17. Foi fornecido guias físicos, como fita adesiva no chão ou nas calçadas e placas nas 

paredes, para organizar o fluxo de pessoas e priorizar sentido único, garantindo que 

profissionais e alunos permaneçam pelo menos 2 (dois) metros afastados nas filas e locais 

com maior movimentação de pessoas? (Item 6.9 do protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

18. Foi realizado a marcação de lugares nas salas de aula e recepção, refeitórios e 

outros espaços coletivos, para minimizar a movimentação durante almoço e intervalos. 

(Item 6.10 do protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

19. Foi desenvolvido um cronograma para aumentar a limpeza e desinfecção de 

rotina nos intervalos das aulas e estabelecer checklist de higienização dos ambientes, 
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constando assinatura de funcionário responsável pela higienização, com supervisão 

superior. (Item 7.4 do protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

20. Preferencialmente, substituir o sistema self-service dos refeitórios por pratos 

individuais montados para cada aluno e profissional. Caso não seja viável, a 

instituição de ensino deverá dispor de um profissional de forma exclusiva, localizado no 

início das “pistas frias e quentes”, munido com recipiente borrifador contendo álcool em 

gel 70% na forma líquida, borrifando as mãos do usuário. Além disso, deve dispor de um 

ou mais funcionários para servir os alimentos, devendo estes estar devidamente equipados 

de EPIs como luvas, aventais, toucas e máscaras. Havendo fila de espera, é obrigatória a 

marcação ou monitoramento de distanciamento de 2 metros (dois metros) entre cada 

indivíduo. Um profissional deverá disciplinar a fila de espera. Estas recomendações 

foram atendidas? (Item 7.6 do protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

21. Os banheiros estão limpos e abastecidos com papel higiênico? Os lavatórios de 

mãos devem estar sempre abastecidos com sabonete líquido, papel toalha e lixeiras 

com tampa acionadas por pedal. É indicado que, pelo menos uma vez ao dia, após a 

limpeza, o banheiro seja desinfetado com hipoclorito de sódio a 2% (espalhar o produto 

e deixar por 10 minutos, procedendo ao enxágue e secagem imediata) ou solução de 
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quaternário de amônia ou outro sanitizante de eficácia comprovada. (Item 7.8 do 

protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

22. Está sendo disponibilizado os tapetes com solução higienizadora para limpeza dos 

calçados antes de adentrar à instituição de ensino e recipientes de álcool gel 70% ou 

preparação alcoólica a 70% em todas as entradas para que os alunos e profissionais 

higienizem as mãos na entrada e saída? (Item 7.12 do protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

23. O uso do banheiro está sendo controlado na entrada e saída do aluno, com 

orientação de higienização das mãos? (Item 7.13 do protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

24. Está sendo oferecida atenção especial às pessoas com deficiências? Recomenda-se 

uma avaliação individualizada sobre a necessidade do uso de máscara, considerando que 

o uso de máscaras prejudica a socialização de alunos com, especialmente aqueles que 
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praticam a leitura labial ou se comunicam por língua de sinais. O mesmo se aplica aos 

intérpretes de Língua de sinais. (Item 8.4 do protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

25. Os estudantes surdos e com deficiência auditiva, que utilizam Libras como língua 

de comunicação e expressão, e os estudantes com deficiência auditiva que são oralizados 

podem ser prejudicados pelo uso de máscaras, pois essas impedem as expressões faciais 

e a leitura labial. Nesses casos, recomenda-se o uso de máscaras transparentes e atenção 

às necessidades de efetiva comunicação. Há mascaras transparentes? (Item 8.6 do 

protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

26. Existe a disponibilização dos EPIs necessários para todos os seus profissionais e 

alunos, fornecidos por este local? No caso das instituições públicas, os órgãos de saúde 

pública, estadual e municipais, deverão pactuar com os órgãos de educação de forma a 

garantir o suprimento dos EPIs a todos os profissionais e alunos. As instituições de ensino 

privada poderão comercializar as máscaras para seus alunos no ambiente escolar. (Item 

8.7 do protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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27. há a implementação de um plano de suprimento, estoque de EPIs e de materiais 

de limpeza necessários à instituição de ensino, tais como máscaras, embalagens plásticas 

para acondicionamento de jalecos e EPIs não descartáveis e materiais de higienização 

com fácil acesso a todos os profissionais, alunos, professores e pesquisadores, visando 

planejar a possível escassez de suprimentos? (Item 8.12 do protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

28. Os profissionais dos serviços de limpeza foram treinados quanto ao cuidado com o 

manuseio e o correto descarte dos EPIs usados, por se tratar de materiais contaminantes? 

(Item 8.14 do protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

29. Foi garantido que todos os profissionais da instituição de ensino tenham tomado 

a vacina da H1N1 antes da retomada das aulas presenciais, se possível, a fim de prevenir 

ocorrências de Influenza que podem ser confundidas com a infecção pelo novo  

Coronavírus?  (Item 9.13 do protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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30. A instituição de ensino está conferindo se a carteira de vacina dos alunos e 

profissionais está atualizada? Em caso negativo, a pessoa deverá ser direcionada para a 

atualização das vacinas antes de retomar as atividades presenciais. (Item 9.15 do 

protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

31. Foi Elaborado em conjunto às instituições de saúde municipais e estadual, um 

fluxo de comunicação entre as instituições de ensino e as Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) para que as comunicações de casos suspeitos ou confirmados contemplem ações 

de promoção da saúde e prevenção da Covid-19 ocorram de modo efetivo? (Item 10.1 do 

protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

32. Foi Implantado Comitê Interno de Prevenção em consonância com Comitês 

Escolares previamente estabelecidos pela instituição de ensino, eleger e capacitar 

quantidade suficiente de pessoas, entre alunos e profissionais, que serão responsáveis por 

supervisionar as novas práticas a cada semana, em sistema de rodízio? (Item 10.4 do 

protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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33. Esta instituição de ensino estruturou um Plano de Rodízio de Alunos de acordo 

com as peculiaridades de suas unidades e resguardando as indicações estabelecidas pelos 

órgãos de educação estadual e municipais? Deverá ser priorizado o retorno dos alunos 

com dificuldade de acessar a internet. (Item 10.6 do protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

34. Todos os membros da equipe foram convidados a fazer um teste COVID-19 nos 

dias anteriores ao primeiro dia de aula? (Item 13.1 do protocolo 18) 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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PERGUNTAS COMPLEMENTARES IMPORTANTES 

35. Foi realizada alguma consulta aos alunos, professores, servidores e toda a 

comunidade escolar? Qual foi o posicionamento do grupo sobre o retorno as aulas 

presenciais? 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

36. Foi feita uma reunião exclusivamente com os professores? Qual foi o 

posicionamento deste grupo sobre o retorno as aulas presenciais? 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

37. Foi realizado uma pesquisa de quantos alunos desta comunidade escolar testaram 

positivo para a covid-19 e quantos atualmente estão apresentando sintomas? 

(   ) sim                          (   ) não 

Observação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

38. Qual o total de trabalhadores nesta escola? Quantos professores e servidores desta 

escola estão no grupo de risco? E quantos convivem diretamente com pessoas do 

grupo de risco? 

Anotações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


