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Prezados 
alunos

Vamos retornar às aulas presencias, e queremos realizar esta 
volta com a máxima segurança!

O nosso retorno às aulas presenciais será realizado prevendo total 
adaptação dos alunos quanto à nova rotina que será estabelecida nes-
te Plano de Ação.

Em caso de dúvidas quanto às orientações abordadas neste docu-
mento, nossa equipe segue à disposição para atendê-los por nossos 
canais de atendimento.

Este é um Plano de Ação para o retorno às aulas presenciais na 
Faculdade Batista Pioneira. Visa evitar possíveis consequências de 
uma epidemia relacionada com a COVID-19, em estreita articulação 
com o pessoal docente e não docente, as famílias, os serviços de saúde 
e outras estruturas pertinentes da comunidade educativa.

Sabendo que as Instituições de Ensino assumem um papel deter-
minante na prevenção de uma epidemia, pela possibilidade de con-
tágio e rápida propagação da doença entre os seus alunos e profissio-
nais e que o conhecimento das manifestações da doença e das suas 
formas de transmissão constitui a melhor forma de adotar medidas 
adequadas à sua prevenção, a elaboração deste Plano de Ação assu-
me particular importância.

Neste documento você encontra a responsabilidade de todos no 
enfrentamento desta pandemia: Faculdade, professores, equipe 
técnica e alunos. 

Estamos diante de uma nova rotina, voltamos com muitos novos 
aprendizados e, principalmente, com uma genuína preocupação de 
acolhimento, onde a proteção de nossos alunos, famílias e funcioná-
rios é prioridade em toda tomada de decisão da direção de nossa Ins-
tituição.

Estamos diante de um novo cenário, as rotinas não vão voltar ao 
antigo normal sem antes passarmos por um novo período de adapta-
ção. Nossos alunos não poderão retomar de onde paramos antes da 
suspensão das aulas presenciais. Precisamos adequar nossa rotina de 
convivência e estudos diante desse novo cenário e suas necessidades.
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Procedimentos
Gerais
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A Faculdade retomará as aulas presenciais mediante 
orientação formal do Município ou Estado.

Toda a equipe da Faculdade está apta quanto aos pro-
cedimentos de segurança e higiene;

O retorno às aulas será realizado com base no Calen-
dário Acadêmico compartilhado nos murais e aplicati-
vos de mensagens;

Checaremos a temperatura dos alunos, colaboradores 
e visitantes com uso de termômetro digital infraver-
melho na chegada à IES.

Caso você aluno ou familiar direto com quem você vive 
apresente febre ou qualquer tipo de sintoma de doen-
ça viral, procure uma unidade de saúde e se mantenha 
isolado, sem participar das aulas presenciais. 
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Todos os professores, alunos e funcionários devem ser 
informados sobre o Plano de Ação para retorno às au-
las presenciais.

Organizar sua estrutura operacional para que seus alu-
nos mantenham uma distância de 1,5m entre elas e as 
demais pessoas, especialmente alunos e professores, 
em todas as atividades educacionais presenciais;

Higienizar as dependências da unidade educacional 
diariamente.

Disponibilizar com fácil acesso álcool gel 70% em to-
dos os espaços físicos do estabelecimento educacional, 
especialmente em salas de aula;

Orientar e promover a higienização das mãos de todos 
aqueles que compareçam às atividades educacionais 
presenciais, no momento do ingresso às dependências 
da unidade educacional;
 
Promover e fiscalizar o uso obrigatório de máscara de 
pano por todas as pessoas que compareçam ao estabe-
lecimento educacional, especialmente alunos, profes-
sores e demais colaboradores;

Realizar a aferição da temperatura de todas as pessoas 
que compareçam ao estabelecimento educacional;

Promover a demarcação dos espaços físicos da unida-
de escolar de forma a aprimorar as medidas de distan-03
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ciamento social;

Pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: forne-
cedores) só excepcionalmente podem entrar no esta-
belecimento de educação e, sempre, de forma segura, 
com máscara, evitando o contato com os alunos.

Disponibilizar em todas as vias de ingresso ao ambien-
te educacional tapetes úmidos com água sanitária ou 
equivalente;

Garantir que os ambientes dentro do estabelecimento 
de ensino estejam o mais arejados possível, especial-
mente as salas de aula, realizando a atividade educa-
cional, sempre que seja viável, em áreas abertas;

Desestimular o uso dos bebedouros da Instituição de 
Ensino e recomendando alternativas, como a utilização 
de garrafas individuais, trazidas de casa;

Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa 
que apresente os sintomas característicos da covid-19, 
orientando-a e a seus familiares a realizar o imediato 
procedimento de quarentena de 14 dias em sua resi-
dência;

Notificar a existência de casos confirmados de covid-19 
às autoridades de saúde do município detectados em 
alunos, professores e demais colaboradores.03
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Desenvolver um plano de trabalho domiciliar ou remo-
to para os estudantes do grupo de risco.

Organizar o plano pedagógico para que as atividades 
que demandem interação ocorram sem o contato en-
tre os alunos e preferencialmente sem compartilha-
mento de materiais;

Higienizar regularmente os aparelhos celulares com 
álcool 70 por cento ou solução sanitizante de efeito si-
milar.

Evitar concentrações nas idas aos banheiros.

Ensinar aos alunos as novas regras de convivência so-
cial, levando-os a compreender a importância do cum-
primento destas novas regras, para a segurança e bem 
estar de todos.

A sala de aula deve garantir uma maximização do es-
paço entre alunos e alunos/docentes, de forma a garan-
tir o distanciamento físico necessário. 

Deve-se privilegiar uma renovação frequente do ar, 
preferencialmente, com as janelas e portas abertas.04
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Higienizar as mãos à entrada e à saída do recinto es-
colar, com solução antisséptica de base alcoólica;

Não partilhar objetos nem comida;

Não entrar no ambiente acadêmico se tiver febre, 
tosse ou dificuldade respiratória;

Apenas entrar no ambiente acadêmico no horário de-
finido para as suas atividades letivas e sair logo após o 
término destas;

Frequentar apenas os espaços/zonas permitidos pelos 
professores; Não frequentar os espaços escolares que 
estão vedados por não serem necessários à atividade 
letiva;

Lavar frequentemente as mãos com água e sabão du-
rante a permanência no ambiente acadêmico;

Dentro da sala de aula, respeitar o distanciamento físi-
co mínimo de 1,5 metros entre as pessoas.

05
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Atuação 
diante de 
um caso 
suspeito

 ■ Se houver a identificação de um caso suspeito, este deve ser 
encaminhado para isolamento.

 ■ Todos os encarregados de educação devem ser informados 
em caso de existência de um caso suspeito na instituição.

 ■ As Autoridades de Saúde locais devem ser imediatamente in-
formadas do caso suspeito e dos contatos da turma, de forma 
a facilitar a aplicação de medidas de Saúde Pública aos con-
tatos de alto risco. 

 ■ Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais 
utilizadas pelo caso suspeito e da área de isolamento.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?

Mais comuns: Tosse, Febre, Dificuldade para respirar, Ausência 
de olfato ou paladar

Menos Comuns: Dor de Garganta e corpo e congestionamento 
nasal


