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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

COLÉGIO TÉCNICO 

 BR 465, km 7, Seropédica, RJ, 
Tel.: (21) 2681-2134 e 2682-1004 

 

PLANO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

• Após adoção da bandeira branca pela UFRRJ, a Direção deverá publicar um 
comunicado oficial nos meios de comunicação do Colégio Técnico.  

• O Ensino Continuado Emergencial (ECE) continuará até o final do ano letivo de 2021 
e, no contraturno do ECE, serão realizadas atividades presenciais de reforço escolar 
e atividades práticas dos cursos técnicos; 

• As áreas deverão cadastrar nas comunidades do SIGAA os horários das atividades 
de reforço; 

• Será realizado rodízio, priorizando os estudantes com baixo rendimento escolar, 
esses terão prioridade no retorno às aulas presenciais, com limite de alunos 
participantes nos encontros presenciais de 1/3 da turma, que corresponde a 
aproximadamente 240 alunos contemplados nesta proposta.  

• As atividades das áreas interdisciplinares serão organizadas durante a semana, 
conforme tabela abaixo: 

 

 
REMOTO (ECE) 

REFORÇO ESCOLAR 
(CONTRATURNO DO ECE) 

SEGUNDA-FEIRA 
Ciências Humanas e suas 

tecnologias 
Linguagens Códigos e suas 

Tecnologias 

TERÇA-FEIRA Disciplinas técnicas 
Disciplinas técnicas (concomitância 

externas e subsequente) 

QUARTA-FEIRA 
Ciências da Natureza, 

Matemática e suas 
Tecnologias 

Ciências Humanas e suas 
tecnologias 

QUINTA-FEIRA 
Disciplinas técnicas 

(concomitância externas e 
subsequente) 

Disciplinas técnicas 

SEXTA-FEIRA 
Linguagens Códigos e suas 

Tecnologias 
Ciências da Natureza, Matemática 

e suas Tecnologias 

 

• Duração máxima das atividades diárias: 

o síncronas → 4 horas; 



2 

 

o reforço escolar → 3 horas; 

• Cada área deverá publicar na comunidade do SIGAA o horário das atividades 
presenciais; 

• Será divulgado no SIGAA, nas sextas-feiras, a listagem dos estudantes que 
participarão das atividades presenciais na semana seguinte; 

• Excepcionalmente no ano letivo de 2021, a participação nas atividades presenciais 
é facultativa; 

• Para 2022, o planejamento do retorno 100% presencial está previsto para o primeiro 
dia letivo, que será no dia 23 de fevereiro. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR 
 

• Realizar marcações de fitas adesivas no piso, evidenciando a necessidade de 
distanciamento físico. 

• Nos corredores realizar marcação de mão única. 

• Instalar dispensers com álcool em gel 70%, nas entradas, nas áreas de circulação 
e na frente das salas de aula. 

• O uso de equipamentos compartilhados, tais como impressoras, deve ser feito de 
forma coordenada de acordo com a seguinte orientação: caso itens como 
impressora estejam sendo usados por outra pessoa, mantenha o distanciamento 
físico recomendado. Deve-se higienizar as mãos antes e depois do uso das 
impressoras. Deve-se realizar ações semelhantes com papéis, livros e demais 
materiais de uso compartilhado. 

• Deve-se utilizar pano de microfibra e álcool isopropílico a 70% para a limpeza de 
eletrônicos e telas. 

• Realizar a limpeza e desinfecção dos ambientes de trabalho e das salas de aulas 
(mesas, cadeiras, piso e outros objetos) antes do expediente de trabalho e do início 
das aulas, bem como o recolhimento do lixo acumulado nas lixeiras. 

• Priorizar as áreas ao ar livre para a realização de atividades, mantendo sempre o 
distanciamento físico e higienização de superfícies. 

• Atividades com público externo, preferencialmente, devem ser realizadas de forma 
remota. 

• Não será permitida a realização de eventos internos que geram aglomeração.  

• Conselhos de professores deverão ser realizados de forma remota.  

• Quando reuniões presenciais forem necessárias, seguir as orientações de 
distanciamento social e minimizar o número de participantes presenciais, mantendo 
o distanciamento mínimo de 2 m e a orientação do uso de ventilação natural. 

• Manter o distanciamento social de dois metros (2m) em todas as direções, o que 
obrigará que cada indivíduo, seja servidor, estudante ou visitante, tenha à sua 
disposição 4m² de espaço livre. 

• Evitar contatos físicos, tais como: abraços, aperto de mãos e beijos ao cumprimentar 
outra pessoa. 
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• Realizar a limpeza e desinfecção periódica, principalmente entre os turnos de 
utilização, de equipamentos compartilhados por usuários, como computadores, 
máquinas, maçanetas, teclados, mesas, cadeiras, telefones, carteiras, torneiras, 
etc. 

• Orientar as empresas terceirizadas contratadas pela instituição o acompanhamento 
da saúde dos seus trabalhadores e qualquer suspeita relacionada aos sintomas de 
síndrome gripal, que esses trabalhadores sejam orientados a não comparecer ao 
trabalho, informando ao encarregado e aos fiscais e gestores da instituição. 

 

 

O USO DE MÁSCARAS 
 

• É obrigatório o uso de máscaras individuais, com recomendação de troca a cada 3 
horas (máscaras não cirúrgicas ou ‘de tecido’) ou a cada 4 horas (máscaras 
cirúrgicas) coincidindo, preferencialmente, com os intervalos das refeições 
(momento em que já se retira a máscara). Adicionalmente, recomenda-se a troca 
das máscaras sempre que estiverem sujas ou molhadas. 

• As máscaras devem passar por inspeção visual antes do uso. Ou seja, caso sejam 
identificados desajustes, deformação ou desgaste após um ciclo de lavagem, a 
máscara de tecido deve ser descartada. 

• Lavar as mãos antes e depois de colocar e retirar a máscara; 

• Guardar a máscara usada em saco fechado até chegar em casa; e para caso de 
máscaras de tecido, lavar com água e sabão, secar naturalmente, passar a ferro. 

• A recomendação da OMS é de que, em áreas de transmissão comunitária, pessoas 
com 60 anos ou mais ou com doenças pré-existentes usem máscara cirúrgica. 

• Em situações de transporte de pessoas com sinais ou sintomas de Covid-19, os 
servidores devem utilizar máscara N95/PFF2 ou equivalente. 
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o Orientação provisória: O uso de máscaras no contexto da COVID-19. 1 de 
dezembro de 2020 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS RESPONSÁVEIS 
 

• Verifique, todas as manhãs, se o estudante apresenta sintomas de gripe. Se tiver 
temperatura superior a 37,5° C, ele não deve ir à escola. 

• Em caso da manifestação de sintomas de febre (≥37,8ºC), tosse, dor muscular e 
fadiga, sintomas respiratórios superiores e sintomas gastrointestinais, como 
diarreia, procurar atendimento médico junto à uma unidade de saúde pública ou 
privada em seu município de domicílio, cumprindo rigorosamente às 
recomendações médicas prescritas; 

• Se o estudante teve contato próximo com um caso de COVID-19, ele não deve ir à 
escola. Entre em contato com o SOE pelo e-mail coord_soe_ctur@ufrrj.br e/ou 
WhatsApp, informando a situação e acompanhe o ECE remotamente, por 14 dias 
após a última exposição. 

• Converse com o estudante sobre os cuidados a serem tomados na escola: lavagem 
das mãos com frequência, necessidade de manter o distanciamento dos demais 
alunos, uso de máscara, evitar compartilhamento de objetos e o uso do álcool em 
gel. 

• Certifique-se que suas informações estejam atualizadas na escola, para isso 
solicitamos que preencham o formulário abaixo indicando que devemos contatar 
caso o estudante adoeça no colégio.  

● Formulário: https://forms.gle/QQtbntCKTYffgYpd7 

 

 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53101/OPASWBRAPHECOVID-1920162_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53101/OPASWBRAPHECOVID-1920162_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
coord_soe_ctur@ufrrj.br
https://forms.gle/QQtbntCKTYffgYpd7
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SECRETARIA ESCOLAR E ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
 

• Priorizar o atendimento ao público por canais remotos.  

• Os atendimentos deverão ser previamente agendados pelos meios de comunicação 
oficial de cada setor, evitando-se a permanência em salas de esperas e filas. 

• Utilização de face shield (protetor facial) para servidores que realizarem 
atendimento ao público. 

• Instalação de dispensador com álcool em gel 70° INPM em todos os ambientes de 
atendimento ao público. 

• Evitar o compartilhamento de computadores. 

• Manter sempre janelas abertas e ventilação natural, evitando o uso de ar-
condicionado. 

• Uso obrigatório de máscaras recomendadas para todos os usuários do espaço. 

• Boas práticas de higiene e etiqueta respiratória. 

• Distanciamento social mínimo de 2m entre usuários. 

• Higienização periódica de equipamentos compartilhados por usuários, como 
computadores, maçanetas, bebedouros e teclados. 

• O retorno presencial às atividades laborais deverá ocorrer conforme a Portaria de 
regulamentação das Modalidades de Trabalho, de acordo com os percentuais 
definidos nas diferentes bandeiras.  

• Contato: sec.ctur@ufrrj.br  

 
 

ENTRADA NO COLÉGIO TÉCNICO 
 

• Servidores e estudantes que estão com sinais e sintomas, doentes ou que tiveram 
contato direto com uma pessoa com Covid-19, devem ficar em casa. 

• Apenas a entrada principal deverá ser utilizada. 

• Disponibilizar recipientes com álcool em gel 70% ou outro produto, devidamente 
aprovado pela Anvisa para a higienização das mãos na entrada, preferencialmente 
com acionamento por pedal. 

• Todos deverão aferir a temperatura corporal, por meio de um termômetro digital 
infravermelho. 

• Os estudantes devem ir direto para a sala de aula e permanecer na mesma, evitando 
aglomerações. 

 
Horário de entrada em 2021 

Turno da manhã: de 7h30min às 8h; 
Turno da tarde: de 13h30min às 14h; 
Turno da noite: de 18h às 18h30min; 
 

 

mailto:sec.ctur@ufrrj.br
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PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA 
 

• Na chegada, o examinador deve lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 
20 segundos ou, se água e sabão não estiverem disponíveis, usar álcool em gel 
70% ou outro produto devidamente aprovado pela Anvisa. 

•  Durante a inspeção, o examinador deverá estar devidamente paramentado, com 
face shield (protetor facial), capaz de proteger o rosto e as membranas mucosas do 
rastreador de gotículas respiratórias. 

•  Colocar luvas descartáveis. 

•  Aferir a temperatura do estudante ou trabalhador. 

•  Na situação em que a temperatura aferida for maior que 37,5 °C, o servidor ou 
estudante será encaminhado para a Divisão de Saúde. 

• Orienta-se às pessoas que estiverem com sintomas de síndrome gripal que não 
compareçam ao trabalho ou às aulas, informando a chefia imediata ou ao professor 
sobre a sua situação. 

• Limpar e desinfetar os termômetros, de acordo com as instruções do fabricante e as 
orientações da Anvisa. 

 
 
 

AMBIENTE DE SALA DE AULA TEÓRICA, PRÁTICA E LABORATÓRIOS 
 

• Distanciamento físico de 2 m entre estudantes nas salas de aula. 

• Distanciamento físico de, pelo menos, 2m entre docente e estudantes durante a 
ministração das aulas. Evitar aproximação física com os discentes, bem como 
circular pela sala durante as aulas. 

• Fitas adesivas no piso indicarão o correto posicionamento de mesas e cadeiras. 

• Carteiras ficarão dispostas sempre com a mesma posição. 

• Janelas sempre abertas, evitando o uso de ar-condicionado, priorizar o uso de salas 
dotadas de aberturas com ventilação natural. 

• Uso obrigatório de máscaras para todos os usuários. 

• O uso de face shield é recomendado como proteção adicional. 

• Aferição de temperatura diária para servidores e estudantes. 

• Disponibilizar nas portas das salas de aula a capacidade máxima de alunos 
permitida. 

• Higienização periódica de equipamentos compartilhados por usuários, como 
canetas para quadro branco e apagadores. Recomenda-se o uso individual desses 
materiais. 

• Higienização dos projetores. 

• Naqueles ambientes em que não seja possível a manutenção da ventilação natural 
e higienização adequada dos instrumentos, ferramentas, dentre outros utensílios de 
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laboratório, a oferta das aulas práticas deverá ser avaliada pelas chefias, juntamente 
com o Comitê de acompanhamento do coronavírus.  

• Seguir as orientações sobre o distanciamento físico expressas anteriormente. 
Quando não forem viáveis, realizar rodízios entre os estudantes, repensando a 
atividade e a própria dinâmica da aula no laboratório. 

• Regulamentar o uso dos equipamentos, que deve ser individual, seguido de 
higienização após a aula prática. 

 
 

ÁGUA 
 

• Bebedouros com acionamento de pressão estão interditados. E próximo aos 
bebedouros industriais com torneira e com uso de galão serão instalados 
dispensadores de álcool em gel 70° INPM para prévia e posterior higienização das 
mãos. 

• É proibido o compartilhamento de copos e garrafas. 

• Produzir adequada higienização e desinfecção de bebedouros e galões: ao 
manusear o galão, antes de colocá-lo no bebedouro, o manipulador deve higienizar 
adequadamente as mãos, limpar a superfície externa do galão (lavá-la com água e 
sabão e higienizar com álcool 70° INPM ou outro produto devidamente aprovado 
pela Anvisa, e aguardar secagem para não transferir substâncias à água. 

 
 

ALIMENTAÇÃO 
 

• Em 2021, por questão de segurança, ainda não será permitida a realização de 
refeições no Colégio Técnico. 

•  Caso necessite realizar a refeição no CTUR, procure o Serviço de Orientação 
Educacional (SOE). 

 
 

COPAS, COZINHAS E REFEITÓRIOS COMPARTILHADOS 
 

• Higienizar as mãos na entrada e saída desses ambientes; 

• Manter o distanciamento social de 2m em todas as direções durante a permanência 
nas copas, cozinhas ou refeitórios para realização das refeições; 

• Higienizar frequentemente: maçanetas, interruptores, porta da geladeira, porta 
micro-ondas, puxadores dos armários, botões da cafeteira, garrafa térmica, 
registros e torneiras, vasilhames, encostos, assentos e tampos das mesas e 
cadeiras; 

• Evitar o compartilhamento de utensílios de uso coletivo. 

• Orientamos que, caso os trabalhadores optem por levar suas refeições de casa, 
devem certificar-se de não as deixar expostas em locais de circulação de várias 
pessoas, guardando-as em recipientes térmicos. 
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• Evite, ao máximo, comer em salas fechadas, priorizando áreas abertas. 

• Realize a higienização das mãos antes da utilização de equipamentos de manuseio 
coletivo e das superfícies que entrarão em contato com o alimento. 

 
 

BANHEIROS 
 

• É proibido o uso dos banheiros para a higienização dos recipientes que armazenam 
alimentos. 

•  Instalar dispensers com álcool 70% ou outro produto, devidamente aprovado pela 
Anvisa, para higienização de assentos sanitários. 

• Disponibilizar sabonete líquido suficiente, papel toalha, lixeiras com pedal e tampa, 
álcool em gel 70°INPM (instalação de dispensadores na entrada dos banheiros), 
assim como manter orientações sobre higienização das mãos e descarte de papel 
higiênico e papel toalha. 

• Orientar que a higienização do assento sanitário deve ser prévia à sua utilização. 

• Ao fazer uso de banheiros, lavar as mãos evitar tocar em maçanetas, usar toalha 
de papel ou papel higiênico para abrir as portas; 

• Orientar que a descarga deve ser acionada com a tampa do vaso sanitário fechada, 
pois estima-se que entre 40 e 60% das partículas virais conseguem alcançar até 1 
metro de distância acima do vaso sanitário, após a emissão de jato de água. 

• Os banheiros são áreas de risco, portanto, a limpeza desses espaços deverá ser 
realizada várias vezes ao dia, no menor intervalo de tempo possível quando dos 
períodos de maior uso. 

 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA O DESLOCAMENTO INDIVIDUAL 
 
Ao sair de casa: 

• Evitem levar itens desnecessários. 

• Certifiquem-se de estar levando máscaras extras para as eventuais trocas. 

•  Levem embalagens, tais como sacos plásticos com fechamento hermético, para 
acondicionar as máscaras não cirúrgicas usadas. 

•  Não emprestem ou usem máscaras de outras pessoas. 

• Se possível, tenham sempre um recipiente com álcool em gel 70%, ou outro produto 
devidamente aprovado pela Anvisa, para higienização das mãos. 

• Ao chegarem à sua estação de trabalho ou estudos, deixem seus pertences em um 
local seguro e higienizem as mãos. 

• Envolver seu telefone celular em plástico filme, ao sair de casa, isto permite 
higienizá-lo frequentemente sem risco de danificá-lo. Ao chegar ao destino, 
higienizar o plástico e descartar em uma lixeira (resíduo comum). 

 
No deslocamento para a escola: 
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• Caso usem o transporte coletivo: higienizem as mãos antes e depois do percurso; 
se possível, prefiram usá-lo em horários de menor circulação de pessoas; caso 
esteja com muitos passageiros, esperem outro veículo. 

• Evitem fazer o pagamento com dinheiro, priorizando o uso de cartão ou do sistema 
de bilhetagem eletrônica. 

• Verifiquem se é possível manter abertas as janelas dos veículos, a fim de possibilitar 
maior circulação de ar. 

• Caso estejam indo ao trabalho em veículo próprio, táxi ou aplicativo, higienizem as 
mãos antes de entrar e ao sair do carro, evitem tocar desnecessariamente nas 
superfícies do automóvel. 

• Caso sejam os motoristas dos veículos, higienizem com álcool em gel 70%, ou outro 
produto devidamente aprovado pela Anvisa, a maçaneta, o volante, a manopla do 
câmbio e o cinto de segurança. 

• Usem máscaras, preferencialmente do tipo N95/PFF2, durante o deslocamento para 
a escola. 

 
 

TRANSPORTE EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PEQUENO 
PORTE DA INSTITUIÇÃO 
 

• Manter-se com distanciamento social seguro no interior de veículos. 

• Os veículos da instituição terão sua capacidade de lotação reduzida a 50% com o 
intuito de evitar aglomeração no seu interior. 

• Manter as janelas do veículo abertas para uma melhor circulação do ar, ao longo de 
todo o percurso das viagens. Evitar o uso de ar-condicionado. 

• Os passageiros deverão fazer uso obrigatório de máscaras durante toda a viagem. 

• Ao entrar higienizar as mãos com álcool em gel 70° INPM, evitando, principalmente 
tocar nas superfícies. 

• Ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo ou um lenço descartável. 
Em caso de secreção nasal (coriza), utilizar lenço descartável e descartá-lo em 
seguida em uma lixeira (resíduo comum) localizada no interior do veículo. 

• Evitar tocar boca, nariz e olhos, com as mãos não higienizadas. 
 
 

ORIENTAÇÕES AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM VEÍCULOS DA INSTITUIÇÃO 
 

• Atendimento com agendamento prévio. 

• Veículos terão sua capacidade de lotação reduzida a 50% com o intuito de evitar 
aglomeração no seu interior. 

• Os motoristas devem fazer uso obrigatório de máscara durante toda a viagem. 

• Manter as janelas do veículo abertas para uma melhor circulação do ar, ao longo de 
todo o percurso das viagens. Evitar o uso de ar-condicionado. 

• Ao entrar higienizar as mãos com álcool em gel 70o INPM. 
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• Ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo ou um lenço descartável. 
Em caso de secreção nasal (coriza), utilizar lenço descartável e descartá-lo em 
seguida. 

• Providenciar uma lixeira (resíduo comum) no interior do veículo para o descarte do 
lenço descartável. 

• Evitar tocar boca, nariz e olhos, com as mãos não higienizadas. 

• Providenciar dispensadores de álcool 70% no interior dos veículos. 

• Todos os passageiros e motorista devem proceder com higiene das mãos com água 
e sabonete líquido (40’’) ou álcool 70% sempre que chegar no seu destino. 

• Providenciar higienização de todas as superfícies internas dos veículos após a 
realização do transporte da seguinte forma: utilizar álcool à 70% líquido ou solução 
de água sanitária com um pano multiuso descartável nas superfícies mais tocadas 
pelo passageiro como maçanetas (externa e interna) da porta, dispositivos que 
acionam a abertura e fechamento dos vidros, apoio de braço, banco, bem como o 
volante, painel do veículo, etc. 

 
 

REFERÊNCIAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RETOMADA 
 

Manual sobre biossegurança para reabertura de escolas no contexto da COVID-19. 

UFRRJ- Diretrizes para o plano de retomada de atividades administrativas e acadêmicas 

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/subcomissoes/copy_of_Manual_biosseguranca_reabertura_escolas_Covid19_EPSJV_jan20.pdf
https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2020/09/Diretrizes-para-o-plano-de-retomada-de-atividades-administrativas-e-acad%C3%AAmicas.pdf

