
 

RECOMENDAÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS 
PRÁTICAS E LABORATORIAIS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OU TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE 
PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 
  
- Divulgar amplamente, por meio de cartazes ou faixas, banners e panfletos, as regras de 
segurança sanitária para alunos e usuários, em especial sobre a utilização de máscara e a 
manutenção de distanciamento mínimo.  
 
- Realizar treinamentos, antes do retorno das atividades, para colaboradores e demais 
envolvidos sobre as regras estabelecidas neste protocolo, a fim de garantir seu cumprimento. 
 
- Seguir determinações contidas no Decreto Municipal n° 37108 de 14 de agosto de 2020, 
referentes às recomendações para o funcionamento de atividades presenciais práticas e 
laboratoriais em instituições de ensino superior, educação profissional, qualificação técnica ou 
treinamento profissionalizante.  
 
- Seguir medidas preventivas, no que couber, previstas no §12 do Art. 3º do Decreto Municipal 
36.757 de 23 de março de 2020. 
 
- Providenciar infraestrutura apropriada para o cumprimento das recomendações para 
funcionamento adequado.  

- Treinar os funcionários e terceirizados sobre as normas de funcionamento devendo realizar 
palestras, preferencialmente em formato digital ou em espaço aberto.  

- Intensificar a limpeza de banheiros e só permitir seu uso em condições sanitárias adequadas 
às recomendações especiais durante a quarentena.  

- Dispor de pias com água corrente, sabonete líquido e papel toalha nos banheiros para a 
lavagem das mãos. 

- Reforçar a desinfecção e limpeza de áreas de maior fluxo de frequentadores, como salas de 
aula e corredores, limitando, sempre que possível, a convivência.  

- Intensificar as medidas de limpeza em refeitórios/copas, áreas de uso comum, corrimãos, 
maçanetas, puxadores, catracas, bebedouros e outras superfícies de uso coletivo, como balcões 
das recepções, botões dos elevadores, mesas de reunião etc. 

- Higienizar diariamente as estações de trabalho, incluindo telefones e computadores, bem como 
ambientes de reunião após cada utilização; evitar o compartilhamento de equipamentos e 
utensílios; retirar itens das áreas comuns que podem ser compartilhados, tais como revistas, 



 

jornais, catálogos, livros, controles remotos etc; minimizar a necessidade de manuseio de 
fechadura mantendo a porta aberta sempre que possível. 

- Os ambientes devem ser mantidos devidamente arejados com ventilação natural. Não se 
recomenda o uso de ventiladores ou ar condicionado, mas se o uso for inevitável, a limpeza 
desses equipamentos deverá ser intensificada de acordo com as normas técnicas. 

- Providenciar um quadro especial de horários a fim de garantir a integralização da capacidade 
limitada temporariamente e a higienização das salas de aulas entre uma turma e outra.  

- Só deverão frequentar as aulas os alunos que estiverem gozando de  boa saúde (sem febre, 
tosse, dor de garganta ou qualquer outro sintoma suspeito de síndrome gripal). 
 
- Verificar temperatura dos alunos na entrada da instituição. 
 
- Controlar as entradas dos alunos, garantindo a capacidade máxima permitida de usuários.  

- Evitar aglomerações de qualquer tipo, inclusive nas entradas dos estabelecimentos.  

- Garantir a obrigatoriedade do uso de máscara em tempo integral pela totalidade dos 
frequentadores, funcionários, gestores ou terceirizados.  

- Assegurar-se de que máscaras, luvas (quando for o caso) não sejam compartilhadas entre 
funcionários ou terceirizados.  

- Tomar as providências necessárias para preservar o distanciamento social mínimo de 1,5 
metros entre as pessoas no interior dos estabelecimentos educativos.  

- Cumprir o distanciamento de 1,5 metros durante a formação de filas; 

- Onde houver filas, sinalizar no solo distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas. 

- Oferecer álcool gel 70% ao público e aos funcionários, em lugares estratégicos, sobretudo nas 
salas de aula, corredores e entradas e saídas.  

- Proibir atividades coletivas cuja prática não permita o distanciamento social mínimo.  

- O uso de bebedouros públicos fica condicionado à utilização de copos ou garrafas de uso 
pessoal.  

- Suspender a utilização dos chuveiros de vestiários, mantendo apenas banheiros abertos.  

- Limitar a quantidade de pessoas nos elevadores, se houver, a 30% de sua capacidade.  

- Separar as estações de trabalho, ao menos, 1,5 metros uma da outra, intercalando-as, se 
necessário;  



 

- Organizar os materiais que serão utilizados em cada aula, mantendo a bancada sempre livre, e 
diminuindo a sua exposição, não podendo o reaproveitamento ou reutilização de quaisquer 
instrumentos, sem que haja a devida higienização;  

- Objetos de uso comum devem ser manejados através de material descartável, higienizando-se 
as mãos antes do processo; deixar intervalo entre as aulas para viabilizar todos os 
procedimentos de higiene e limpeza dos equipamentos.  

Para estabelecimentos ou escolas de estética, podologia, salões de cabeleireiros/manicure e 
barbearias, bem como a área de alimentos, seguir as recomendações específicas 
disponibilizada juntamente no site da Prefeitura de Guarulhos.  

- As áreas de vendas e consumo de alimentos seguirão as recomendações especificas. 

- A instituição deve destinar um local seguro e isolado dos demais alunos, para aqueles que 
apresentarem sintomas de síndrome gripal permanecerem até que pais ou responsáveis possam 
buscá-los.  
 
- Reduzir o número de colaboradores administrativos e, na medida do possível, adotar o home 
office.  

- Todos os funcionários devem gozar de boa saúde para as atividades (sem febre, tosse, dor de 
garganta ou qualquer outro sintoma suspeito de síndrome gripal). 
 
- Alunos e funcionários na iminência de suspeita de síndrome gripal (febre, tosse, dor de 
garganta dentre outros) devem ser orientados a procurar avaliação médica em serviço de saúde. 
 
- Orientar os funcionários quanto às medidas de etiqueta respiratória: higienizar as mãos com 
frequência, utilizar máscara, evitar ambientes fechados e aglomerações; não compartilhar 
objetos pessoais; e manter os ambientes bem ventilados. 

 

 
 
 
Consultas indicadas: 
Lei Municipal 6144/2006 – Código Sanitário do Município de Guarulhos 
www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06144lei.pdf 
 
Portaria Municipal nº 87/2014 - SS 
www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/1556697305.pdf 
 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06144lei.pdf
https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/1556697305.pdf


 

Higiene das Mãos 
www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/cartaz-higienizacao-
simples-das-maos  
 
Nota Técnica nº 22/2020 - SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA 
portal.anvisa.gov.br/documents/2857848/5624592/Nota+T%C3%A9cnica_Desinfec%C3%A7%C
3%A3o+cidades.pdf/f20939f0-d0e7-4f98-8658-dd4aca1cbfe5 
 

Comunicado CVS-SAMA 07/2020 
www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/COMUNICADO%20CVS-SAMA%207-2020.pdf 
 

Decreto n º 36757 de 23 de março de 2020 - Declara o Estado de Calamidade Pública no 
Município de Guarulhos 
www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36757decr.pdf 
 
Plano São Paulo 
www.saopaulo.sp.gov.br/planosp   
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