
 

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2022. 

 

Atualizações do Protocolo de Retorno - Ano Letivo de 2022 

 

Prezadas famílias,  

 

Finalizamos o ano de 2021 na esperança de encontrarmos um cenário melhor no início deste ano, no que diz 

respeito à pandemia de COVID-19. De fato, embora estejamos enfrentando uma nova variante viral, temos resultados 

expressivos dos efeitos positivos da vacinação e também das medidas mais eficazes com relação à prevenção do 

contágio. Compreendendo o momento atual e considerando que o retorno presencial dos alunos é prioridade para a 

manutenção da saúde mental e para a aprendizagem, lembramos que as aulas em nossa escola seguirão o calendário 

escolar, enviado anteriormente. 

Destacamos que todos os estudantes deverão frequentar presencialmente a escola e que as aulas remotas 

serão oferecidas, em caráter excepcional, àqueles que, porventura, contraírem COVID ou que, mediante indicação 

médica enviada à coordenação do segmento, possuam alguma comorbidade relacionada à COVID, que impeça o seu 

retorno.   

Casos não previstos na descrição acima devem ser tratados diretamente junto à Coordenação, para análise. 

 
Orientações gerais: 

 - Vacinação  

A vacinação dos adultos, crianças e adolescentes é muito importante para o cuidado da saúde individual e 

coletiva. Indivíduos vacinados, sobretudo com as doses de reforço, podem se contaminar, mas a probabilidade de 

desenvolver quadro grave e de transmitir o vírus é consideravelmente menor em virtude da baixa carga viral nos 

vacinados.  

 
- Uso de máscaras  

As máscaras devem ser utilizadas durante todo o tempo no espaço escolar. Solicitamos especial atenção ao 

ajuste correto das máscaras na face, sobretudo nas crianças. Todos os estudantes deverão trazer máscaras de reserva.  

 

- Higienização das mãos  

A lavagem das mãos ou higienização com álcool em gel deve ser realizada constantemente e será reforçada 

por toda a equipe de colaboradores da escola.  

 

- Higienização dos espaços 

 As sanitizações mensais são feitas, rigorosamente, à base de quaternário de amônio e a limpeza dos espaços 

é realizada em intervalos regulares.  

- Distanciamento durante os momentos de refeição 

 Ao removerem as máscaras para se alimentarem, é importante adotar o distanciamento social. 

 

 

 



 Orientações para testagem e isolamento social:  

 

 Isolamento Testagem Retorno à escola 

Sintomático  

(sintomas 

respiratórios ou 

digestivos) 

Iniciar o isolamento 

domiciliar a partir do 

início dos sintomas 

Realizar o RT-PCR ou teste 

rápido de antígeno no 3º 

dia após o início dos 

sintomas 

- Resultado negativo: retornar à 

escola caso não haja qualquer 

sintoma por, pelo menos, 24 horas. 

- Resultado positivo: aguardar 10 

dias a partir do início dos sintomas 

ou repetir o exame no 7º dia do 

início dos sintomas e retornar, a 

qualquer momento, com resultado 

negativo. 

- Sem testagem: aguardar 10 dias a 

partir do início dos sintomas. 

Assintomático 

com teste 

positivo 

Iniciar o isolamento 

domiciliar a partir do dia 

do resultado do exame e 

repetir o teste 5 dias após 

o primeiro 

Teste com resultado 

positivo 

- Segundo teste negativo: retornar à 

escola, imediatamente.  

- Segundo teste positivo: aguardar 

10 dias a partir do resultado do 

primeiro teste. 

- Sem 2ª testagem: aguardar 10 dias 

a partir do resultado do primeiro 

teste feito. 

Contactantes 

domiciliares 

Iniciar o isolamento 

domiciliar a partir do 

resultado positivo do 

contactante. 

Realizar o RT-PCR ou teste 

rápido de antígeno no 5º 

dia após o início dos 

sintomas do contactante 

ou 3 dias após o resultado 

positivo do contactante, 

caso este seja 

assintomático. 

- Resultado negativo: retornar à 

escola. - Resultado positivo: 

proceder conforme orientações para 

“assintomático com teste positivo”. - 

Sem testagem: aguardar 10 dias a 

partir do resultado positivo do 

contactante. 

 

Suspensão das aulas presenciais: A partir do 3º caso confirmado em uma mesma turma, em um intervalo de 

14 dias, a Vigilância de Saúde será contactada para auxiliar na tomada de decisão a respeito do grupo de alunos. 

Com esses cuidados, parceria e dedicação, esperamos iniciar e desenvolver o ano letivo, no que diz respeito 

não só aos conteúdos pedagógicos, como também à relação socioemocional professor-aluno, com saúde e sucesso.  

 

Atenciosamente, 

Equipe Técnico-Pedagógica 

 


