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CARTILHA PARA RETORNO
ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS VITÓRIA

Diante do cenário mundial, decorrente da pandemia da Covid-19, reconhecida pelo 
decreto da Organização Mundial de Saúde (OMS), tornaram-se necessárias adequações 
em todo o sistema educacional. 

Para o retorno seguro às atividades letivas e laborais presenciais na instituição, servidores, 
alunos, pais/responsáveis, funcionários terceirizados e todos envolvidos, direta e 
indiretamente nas atividades institucionais, devem estar conscientes das normas e 
comprometidos em segui-las. 

Sendo assim, essa cartilha visa estabelecer medidas e orientações gerais para que o 
retorno seja o mais seguro possível, a fim de resguardar a saúde de toda a comunidade 
escolar do Ifes – Campus Vitória no cenário da pandemia.
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ORIENTAÇÕES GERAIS

O acesso ao ambiente escolar deverá ser limitado às pessoas indispensáveis ao seu 
funcionamento.

É recomendável que a aferição da temperatura seja realizada antes de sair de casa. Orientamos 
que, apresentando febre e/ou sintomas associados ao novo coronavírus (Covid-19) e em caso de 
contato com pessoas contaminadas ou com suspeita da doença, não compareça ao campus até 
que seja cumprido o prazo do isolamento social.

Ao que adentrar às dependências da Instituição, o membro da comunidade escolar deverá:

    • Ter sua temperatura aferida;

    • Higienizar as mãos com álcool em gel ou lavá-las com água e sabão;

    • Utilizar máscara facial recomendada pelas autoridades sanitárias, de forma que cubra nariz e 
boca, por todo tempo que permanecer na Instituição, e realizando troca a cada 3 horas ou sempre 
que necessário, de acordo com protocolo;

    • Respeitar etiqueta respiratória; assim, ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço de 
papel descartando-o imediatamente após seu uso. Na falta do lenço, usar a parte interna do braço,
com o cotovelo flexionado e lavar as mãos na sequência;

    • Respeitar o distanciamento físico de 1,5 m (um metro e meio) entre pessoas, sendo proibidas 
aglomerações; ressalvadas as exceções para pessoas que dependam de acompanhamento ou 
cuidados especiais;

    • Respeitar as sinalizações internas de cada setor, levando em consideração a especificidade de 
cada ambiente, devendo ser priorizado que portas e janelas permaneçam abertas;

    • Não se cumprimentar com abraços, apertos de mãos e beijos; 

    • Não compartilhar materiais escolares, alimentos, objetos de uso pessoal e utensílios;

    • Utilizar seu próprio utensílio (garrafas, copos ou squeezers), pois não será permitido beber 
água diretamente no bebedouro.

Nota: A higienização dos ambientes institucionais seguirá protocolos determinados pelas 
autoridades sanitárias.
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ORIENTAÇÕES AOS ESTUDANTES

ANTES DE IR PARA A INSTITUIÇÃO:
    • Organizar mochila apenas com material solicitado para o dia;

    • Higienizar todos os materiais;

    • Cada estudante deverá ter um kit contendo: máscaras limpas suficientes para troca durante o 
tempo de permanência no Campus, e uma sacola extra para acondicionar as máscaras usadas;

    • Fica proibido descartar máscaras ou objetos de proteção individual no lixo comum do 
ambiente do Campus;

    • Levar seu próprio utensílio para beber água (copo, garrafa ou squeezer);

    • Levar, se possível, um recipiente com álcool 70°, para uso individual.

CHEGADA NA ESCOLA:
    • Aferir temperatura;

    • Higienizar as mãos e os sapatos conforme orientação;

    • Obedecer a sinalização interna da Instituição;

    • Seguir diretamente para o local de sua atividade escolar.

DURANTE A PERMANÊNCIA NA ESCOLA:
    • Utilizar máscara durante todo tempo e realizar troca por máscara limpa a cada 03 horas;

    • Evitar o uso de adornos (relógios, brincos, colares, pulseiras, etc.);

    • Cabelos compridos deverão estar parcial ou totalmente presos, de forma que não caiam no 
rosto;

    • Manter a distância interpessoal;

    • Não serão permitidas aglomerações;

    • Na sala de aula, as carteiras estarão posicionadas com distância orientada pelo protocolo. Tal 
distanciamento deverá ser respeitado, não sendo permitido alterar a organização da sala;
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    • As atividades pedagógicas, sejam presenciais ou híbridas, devem ocorrer em conformidade 
com os protocolos sanitários vigentes e atentando para o limite de discentes por ambiente;

    • Caso algum objeto caia no chão deverá ser higienizado imediatamente antes de seu uso.

AO RETORNAR PARA CASA:
    •  Permanecer utilizando corretamente sua máscara;

    • Retirar imediatamente seu uniforme e lavá-lo, de preferência, separadamente, bem como suas
máscaras;

    • Tomar banho antes de realizar qualquer outra atividade;

    •  Higienizar todo material escolar ou de uso pessoal utilizado na escola.
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ORIENTAÇÕES AOS PAIS E RESPONSÁVEIS

    • Os pais/responsáveis deverão acompanhar a organização do aluno, de forma que as 
orientações da Instituição sejam rigorosamente seguidas;

    • O aluno não deverá comparecer à escola caso apresente quadro de síndrome gripal, e deve 
procurar o serviço de saúde externo, público ou privado, para investigação diagnóstica e 
tratamento;

    • Deverão ser considerados casos suspeitos de Covid-19 os indivíduos que apresentarem pelo 
menos dois dos seguintes sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, 
distúrbios olfativos, distúrbios gustativos e distúrbios gastrointestinais;

    • O aluno não deverá comparecer à escola, caso tenha tido contato com pessoa suspeita de 
doença ou com diagnóstico comprovado; obedecendo o prazo de 14 dias de afastamento ou o que 
for determinado em atestado médico.

O estudante que desrespeitar as regras e os protocolos de biossegurança será advertido 
e a família comunicada. Em caso de reincidência, o caso será conduzido de acordo com o
Código de Ética e Disciplina do Ifes.
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ORIENTAÇÕES AOS SERVIDORES

Os servidores deverão adotar como rotina:

    • Lavar frequentemente as mãos com água e sabão, ou alternativamente, higienizá-las com 
álcool em gel a 70° INPM ou outro produto devidamente aprovado pela Anvisa; 

    • Cobrir com lenço de papel o nariz e a boca ao espirrar ou tossir; 

    • Evitar tocar o rosto com as mãos;

    • Priorizar reuniões e eventos virtuais; 

    • Utilizar máscaras de proteção facial, trocando-a a cada 3 horas ou quando estiverem úmidas. 
Levar sacola separada para guardar as máscaras usadas;

    • Abolir o compartilhamento de objetos pessoais;

    • Abolir comportamentos sociais que envolvam contato físico;

    • Não colocar objetos pessoais sobre superfícies não higienizadas ou que não sejam de uso 
restrito do servidor (sua própria mesa de trabalho, cadeira, armário, etc.);

    • Manter distanciamento social mínimo de 1,5 metro (um metro e meio);

    • Evitar situações de aglomeração; 

    • No caso de necessidade de recebimento de documentos físicos, livros, etc, que não puderem 
ser higienizados, estes deverão ser recebidos, inicialmente, com luvas e depositados em uma caixa 
fechada para que fiquem por 24 horas. Após esse período, poderão ser manuseados normalmente.

O descumprimento das orientações acarretará em encaminhamentos previstos no regime 
interno da Instituição (Código de Ética do Servidor Público) e na Lei 8.112.
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CASOS DE SUSPEITA OU
CONFIRMAÇÃO DE COVID-19

• Alunos, servidores, funcionários terceirizados e todos os envolvidos, direta ou indiretamente, nas
atividades institucionais não podem comparecer à Instituição caso apresentem quadro de 
síndrome gripal. Estes devem procurar imediatamente o serviço de saúde externo, público ou 
privado, para investigação diagnóstica e tratamento;

• Deverão ser considerados casos suspeitos de Covid-19 os indivíduos que apresentarem pelo 
menos dois dos seguintes sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, 
distúrbios olfativos, distúrbios gustativos e distúrbios gastrointestinais;

• Caso haja suspeita de Covid-19 de algum membro da comunidade escolar ou entre algum de 
seus familiares de contato próximo, esse não poderá comparecer à Instituição por 10 (dez) dias ou 
até a comprovação ou descarte da suspeita da doença. Caso seja confirmado a doença, ou na 
ausência de uma confirmação diagnóstica, manter o afastamento total da Instituição por 14 
dias(quatorze), contados a partir do afastamento do caso-fonte. Em todos os casos, o indivíduo 
deverá apresentar atestado/laudo médico para retorno às atividades letivas presenciais/atividades 
laborais;

• Ao serem identificados alunos, servidores ou funcionários terceirizados com sintomas de 
síndrome gripal nas dependências da Instituição, os seguintes procedimentos deverão ser 
adotados:

a) isolar o indivíduo imediatamente em ambiente/sala adequadamente ventilado, 
unicamente destinado ao encaminhamento da pessoa com suspeita da doença, até a 
chegada do responsável. No caso de alunos; servidores e terceirizados não deverão 
permanecer no ambiente institucional;

b) o aluno/responsável deverá procurar o serviço de saúde externo, público ou privado, para 
investigação diagnóstica e tratamento. Tal orientação se estende a servidores e funcionários 
terceirizados que apresentem sintomas de síndrome gripal nas dependências da Instituição;

c) adotar o isolamento domiciliar por 14 (quatorze) dias ou pelo tempo determinado pelo 
médico, podendo o indivíduo retornar às atividades letivas presenciais/atividades laborais, 
após o período citado, caso esteja assintomático, com apresentação de atestado/laudo 
médico;

d) caso a doença seja descartada, a pessoa poderá retornar às atividades em menor tempo, 
mediante apresentação de atestado/laudo médico;
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• Recomenda-se que haja responsabilidade com o coletivo em todos os segmentos do ensino. No 
caso de estudante com suspeita de Covid-19, encaminhá-lo para regime domiciliar. No caso de 
servidores, recomenda-se a adoção do trabalho remoto até a confirmação ou não do diagnóstico;

• Todos os casos confirmados de Covid-19 entre membros da comunidade escolar do Ifes serão 
informados à Vigilância Epidemiológica ou Vigilância de Saúde do município de Vitória, para 
definição dos métodos de rastreamento de contato de cada caso e definições dos parâmetros para 
adoção de medidas de proteção adequadas, seja no que diz respeito aos alunos, como suspensão 
de aulas da classe ou de toda a escola, quanto aos servidores da Instituição.
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ATENÇÃO

EM TODOS OS ESPAÇOS INSTITUCIONAIS: 
- Higienizar as mãos, por no mínimo 20 segundos, com álcool (gel ou álcool líquido 70°) ou água e 
sabão;

- Manter o distanciamento de 1,5 metro das outras pessoas e não aglomerar;

- Manter o uso da máscara; 

- Não compartilhar objetos.
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Forma correta de lavar as mãos com sabonete líquido e água
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Forma correta de higienizar as mãos com álcool 70º (líquido ou gel)
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Uso adequado da máscara

Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br/. Acesso em 21/05/2021.
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