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Medidas de biossegurança para o retorno às aulas presenciais de forma 

gradual 
 

 

 

  

Alunos sintomáticos

Os alunos que estiverem com sintomas do Covid-19 não deverão se deslocar para a FAI, 
pois serão impedidos de entrar; caso o aluno apresente sintomas no campus da instituição 

ele será redirecionado para casa e orientado a procurar assistência médica. 

Medidas coletivas
Manter ambientes ventilados (janelas e portas abertas); não aglomerar com os colegas; 

ter discernimento e seguir os protocolos; manter a limpeza de móveis, superfícies e 
utensílios; utilizar o bebedouro com copo ou garrafinha própria; respeitar o 

distanciamento nos departamentos da instituição (portaria, recepção, biblioteca, 
laboratórios, secretaria, tesouraria, coordenação e cantina).

Medidas individuais

Utilizar máscara; lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%; 
utilizar seu próprio material (lápis, caneta, borracha); não cumprimentar com aperto de 
mãos, beijos ou abraços; respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m entre pessoas; 

na biblioteca higienizar as mãos na retirada e entrega de obras;  higienização das mãos na 
entrega e retirada de documentos em todos os departamentos: secretaria, tesouraria, 

recepção, portaria e outros.

Procedimentos da escola

Disponibilização de termo de responsabilidade para alunos que optarem pela modalidade 
híbrida; medição de temperatura na entrada do campus; disponibilização de álcool em gel 

70% distribuídos nos módulos do campus; limpeza periódica e intensiva em locais 
utilizados com maior fluxo; garantir o distanciamento mínimo de 1,5m entre as carteiras; 

controle de alunos para compra e retirada de alimentos na cantina.

Procedimentos da escola

Controle de horários de entrada, saída e intervalos por turma; sinalização visual dos 
procedimentos de segurança; treinamento de todos os colaboradores sobre 

procedimentos adotados e orientações de segurança para atividades presenciais; 



2 
 

 Salas de aula

Será priorizado o distanciamento escolar de 1,5 metros entre carteiras, evitando uma 
disposição que implique alunos virados de frente uns para os outros e limitado em 35% da 

capacidade máxima de alunos no espaço.

Laboratórios

Distanciamento estipulado entre alunos nas bancadas e computadores; limitação da 
capacidade máxima do espaço em 35%; higienização antes e após o uso de materiais e 

equipamentos

Biblioteca e Central de Cópias

Organização e utilização da biblioteca e Central de Cópias com distanciamento físico entre 
pessoas, evitando aglomeração; higienização das mãos na retirada e entrega de obras e 

cópias; salas e mesas de estudo na biblioteca com distanciamento e limitação. 

Cantina

Organização para retirada dos alimentos com distanciamento físico entre pessoas; higienização 
das mãos na recepção dos alimentos e também dos pagamentos; mesas e bancos com 

distanciamento e limitação; horários diferenciados para turmas/períodos.

Banheiros 

Vigilância constante, nas proximidades dos banheiros, a fim de controlar a quantidade de 
alunos e respeitando as regras de saúde; demarcação dos espaços de uso, respeitando a 

distância mínima de 1,5m; disponibilização de sabonete líquido e toalhas de papel; desinfecção 
diária do ambiente. 

Espaços Comuns (pátio, hall de entrada, corredores, áreas externas)

Vigilância constante, a fim de monitorar e orientar as pessoas que circulam nesses espaços, 
evitando aglomerações.

Orientações gerais

O retorno das atividades de forma gradual não significa a redução do risco de contágio e 
adoecimento pela Covid-19, portanto, o monitoramento de risco será constante e o cenário 

poderá se modificar. 


