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Protocolo de abertura das escolas 
 

Os pais dos alunos desempenham um papel vital em trazer seus 
filhos de volta à escola. Em particular, eles concordam em não enviar seus 
filhos para a escola se os sintomas do Covid-19 aparecerem no aluno ou 
em sua família. Os pais são aconselhados a medir a temperatura do filho 
antes de sair para a escola. Se houver um sintoma ou febre (37,8 ° C ou 
superior), a criança não deve ir à escola. O pessoal profissional da 
educação deve fazer da mesma maneira. 

Funcionários com fatores de risco conhecidos não devem trabalhar 
presencialmente. A lista desses fatores de risco é estabelecida pelas 
autoridades de saúde. 

Médicos e enfermeiros da educação nacional fornecem 
conhecimento e aconselhamento às equipes sobre higiene, ações 
recomendadas e a possível ocorrência de casos de Covid-19. 

 

Manutenção da distância física  
 

A regra da distância física, cujo princípio é respeitar uma distância 
mínima de um metro entre cada pessoa, permite evitar contato direto, 
contaminação respiratória e / ou por gotículas. 

A organização criada nas escolas deve permitir que esse princípio 
seja aplicado em todos os contextos e espaços (chegada e saída da escola, 
recreação, corredores, playground coberto,refeições escolares, banheiros, 
etc.). 

Os regulamentos de saúde insistem na necessidade de impor essa 
distância mínima, levando em consideração a dificuldade que isso pode 
representar, especialmente para instituições de ensino infantil. 
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A aplicação de gestos de barreira 
 

Os gestos de barreira evocados neste guia devem ser aplicados 
permanentemente, em qualquer lugar e por todos. Estas são as medidas 
de prevenção individual mais eficazes atualmente contra a propagação do 
vírus. 

 

Vestindo uma máscara 
Para funcionários 

As autoridades de saúde recomendam o uso de uma máscara, 
também conhecida como máscara do "público em geral". O Ministério da 
Educação Nacional e Juventude, portanto, disponibilizará a seus agentes 
em contato direto com estudantes e outros estabelecimentos as 
chamadas máscaras de “público em geral” da categoria 1, em um total de 
duas máscaras por dia por pessoa durante a presença nas escolas. 

Usar uma máscara de "público em geral" é obrigatório em todas as 
situações em que as regras de distanciamento não sejam respeitadas. Esse 
é particularmente o caso de funcionários que trabalham com crianças 
mais novas ou alunos com necessidades educacionais especiais, durante 
movimentos dentro da classe ou escola ou mesmo durante o recreio. É 
recomendado em todas as outras situações. 

Cabe a cada empregador, e em particular às autoridades locais, 
fornecer máscaras para seus funcionários em contato direto com os 
alunos, bem como para os funcionários de manutenção e catering. 

 

Para os alunos 

Para os alunos do ensino infantil, é proibido o uso de máscara. 

Para os alunos do ensino fundamental, o uso de uma máscara não é 
recomendado, mas as crianças podem usá-la se quiserem e podem usá-la 
sem risco de uso indevido. 
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A opinião do médico responsável determinará as condições de uso 
de uma máscara para estudantes com patologias. 

Os pais serão responsáveis por fornecer máscaras aos filhos quando 
as máscaras estiverem prontamente disponíveis para a população em 
geral. 

Enquanto isso, o Ministério da Educação Nacional e Juventude 
fornece a cada escola máscaras, da mesma qualidade que as 
disponibilizadas aos professores (máscaras de "público em geral" da 
categoria 1) para que possam ser fornecidas para estudantes que 
quiserem ou precisem e que podem usá-lo com sabedoria. 

 

A ventilação das salas de aula e outras instalações 
As instalações devem ser ventiladas com frequência e por pelo 

menos 10 minutos de cada vez. As salas de aula e outras salas ocupadas 
durante o dia devem ser ventiladas pela manhã antes da chegada dos 
alunos, durante cada recesso, na hora do almoço e à noite durante a 
limpeza das instalações. Para salas equipadas com ventilação mecânica, 
seu bom funcionamento deve ser verificado. 

 

 

Limitando a mistura de alunos 
 

A estabilidade das turmas e grupos de alunos contribui para limitar 
a mistura. As escolas devem definir, antes da reabertura e de acordo com 
o tamanho da escola, a organização do dia e atividades escolares para 
integrar essa restrição. O objetivo é limitar o cruzamento entre alunos de 
diferentes classes ou séries. 
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A operação em classes de várias séries ou em classe única 
permanece possível, a organização criada deve permitir, da mesma 
maneira, limitar a mistura com outras classes. 

Os seguintes pontos exigem atenção especial: 

• A chegada e a saída da escola podem se estender ao longo do 
tempo, dependendo do número de alunos acomodados por sala e 
da equipe presente. Esta operação está sujeita a um estudo prévio 
das possibilidades de adaptação do transporte escolar, incluindo o 
de estudantes com deficiência; 

 

O intercâmbio e circulação fora do horário de aula nos edifícios:  

• Os movimentos dos alunos devem limitar-se ao estritamente 
necessário, organizado e supervisionado. Também é recomendável 
favorecer a circulação de professores e não a dos alunos e, 
portanto, alocar uma sala para uma turma (fora das salas 
especializadas); 

 

As recreações devem ser organizadas por grupo de classes, levando 
em consideração as recomendações relacionadas a gestos de distância e 
barreira; em caso de dificuldades organizacionais, elas podem ser 
substituídas por intervalos de aula no final do curso. 

 

 

Limpeza e desinfecção de instalações e equipamentos 
 

A limpeza e desinfecção de instalações e equipamentos é um 
componente essencial na luta contra a propagação do vírus. Cabe a cada 
escola, com o apoio do município, organizá-la de acordo com os princípios 
desenvolvidos abaixo. 
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É importante distinguir entre limpeza simples e limpeza completa, 
incluindo a desinfecção de instalações e equipamentos para remover 
vírus, especialmente nas áreas de contato manual. 

Se as instalações não foram visitadas nos últimos 5 dias, o protocolo 
de limpeza usual é suficiente. Não são necessárias medidas específicas de 
desinfecção. Só é recomendado ventilar bem as instalações. 

Se as instalações tiverem sido visitadas nos últimos 5 dias, mesmo 
que parcialmente, por precaução, a limpeza e desinfecção habituais 
deverão ocorrer conforme descrito abaixo antes do retorno da equipe e 
dos alunos. Para a desinfecção, os desinfetantes domésticos mais comuns 
são eficazes de acordo com as autoridades de saúde se cumprirem a 
norma virucida NF EN 14476. Os métodos são especificados no arquivo 
dedicado deste guia. 

As escolas que não foram objeto dessas medidas preparatórias não 
podem receber funcionários e alunos. 

 

 

Treinamento, informação e comunicação 
 

A administração das escolas, com o apoio dos serviços acadêmicos e 
do município, deve estabelecer um plano de comunicação detalhado para 
os seguintes objetivos. É necessário educar e envolver os alunos, seus pais 
e funcionários sobre a responsabilidade de todos em limitar a propagação 
do vírus. 

 

Os funcionários 
Os professores e todos os demais funcionários devem ser treinados 

em todos os aspectos em gestos de barreira, nas regras de distância física 
e no uso de máscaras para si e para os alunos sob sua responsabilidade, se 
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necessário. Este treinamento é baseado, em particular, nas prescrições 
deste guia, em especial nas que aparecem nas folhas temáticas. Este 
treinamento deve ser adaptado à idade dos alunos atendidos e realizados, 
na medida do possível, antes do reinício das aulas. O pessoal médico da 
educação nacional deve apoiar essas ações de treinamento. 

 

Os pais 
Devem ser claramente informados, tanto quanto possível, na 

semana anterior à reabertura (lista não exaustiva a ser preenchida de 
acordo com as condições da organização) sobre: 

• Condições de abertura da escola; 
• Seu papel ativo no que diz respeito aos gestos de barreira 

(explicação para o filho, provisão de lenços descartáveis, ...); 
• Monitoramento da aparência dos sintomas em seus filhos com uma 

temperatura diária antes de sair para a escola (a temperatura deve 
estar abaixo de 37,8 ° C); 

• Formas de proceder em caso de sintomas em um aluno que não 
seja seu filho ou filha; 

• Conhecer números de telefone úteis para obter informações e 
detalhes de contato; 

• Profissionais de saúde médicos e enfermeiros que trabalham com a 
escola; 

• Proibição de entrar nos prédios da escola; 
• Conhecer os pontos de recepção e horários de entrega dos alunos; 
• Horários a serem respeitados para evitar aglomerações durante os 

horários de chegada e saída; 
• A organização do regime dos turnos de aula. 

 

Alunos 
No primeiro dia de aula, os alunos devem se beneficiar de 

informações práticas sobre distância física, gestos de barreira, incluindo 
higiene das mãos. Isso deve ser adaptado à idade dos alunos (design 
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gráfico, vídeo explicativo, música, representação da distância de um 
metro, etc.). Essa consciência deve ser repetida o quanto for necessário, 
para que a implementação dessas prescrições se torne um ritual. O 
Ministério da Educação Nacional e Juventude fornece kits de comunicação 
adequados para esse fim. O pessoal médico da educação nacional 
também apóia essas ações de conscientização. 

Atenção especial deve ser dada aos alunos com deficiência, para 
que, dependendo da idade, realizem gestos de barreira e à 
distanciamento social por meio de aulas, cuidado pessoal ou, quando 
apropriado, apoio adequado. (grifos nossos) 

Cada aluno deve receber sessões de educação em saúde 
apropriadas à idade sobre os diferentes tipos de micróbios (incluindo 
vírus), sua transmissão e métodos eficazes de prevenção. Isso permite a 
conscientização e o conhecimento de informações exatas.  

 

Informações sobre as diferentes fases de abertura  
 

Municípios com sinal verde 
O risco de contágio em crianças e adolescentes agora é descrito 

pelos cientistas como provavelmente menor do que o resto da população. 
O retorno gradual às aulas iniciado em 11 de maio continua: todas as 
escolas reabrem gradualmente a partir de 2 de junho, é uma emergência 
social e um imperativo educacional. Um conjunto de regras está sendo 
criado para garantir a segurança da saúde de alunos e professores. 

Concretamente, seu estabelecimento ou sua prefeitura o 
informarão sobre os procedimentos práticos de reabertura. 

 

Eu sou pai de um aluno: 
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• Posso escolher livremente se devo enviar meu filho para a escola - 
de qualquer forma, tenho uma obrigação estrita de educação até 4 
de julho; 

 

Meu filho pode seguir os estudos? 

• Sim, na escola dentro do limite de 15 alunos por turma (escolas 
primárias, faculdades, escolas secundárias) e 10 alunos no jardim de 
infância; 

• Em sua casa -  à distância (dever de casa, ensino à distância ou 
decisão dos pais); nesse caso, ele pode se beneficiar do registro 
gratuito do CNED; 

• Em estudo (se as instalações da escola permitirem); 
• Em outro local acordado com as autoridades locais para esportes, 

saúde, cultura ou atividades cívicas (dispositivo 2S2C, parcialmente 
subsidiado pelo Estado); 

• Em todos os casos, seu filho deve ter tempo para discussões 
individuais ou coletivas com os professores e deve respeitar as 
medidas de barreira e a distância física. 

 

Meu filho vai para a creche: 

• Se estiver aberto, pode levá-lo; 
• Ele não deve usar uma máscara. 

  

Meu filho está no jardim de infância: 

• Ele pode voltar; 
• Ele não deve usar uma máscara; 
• As crianças não devem dar as mãos; 
• A lavagem das mãos deve ser feita com água e sabão como 

prioridade, pois as soluções hidroalcoólicas representam um risco 
de ingestão. 
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Meu filho está no ensino fundamental: 

• Ele pode voltar; 
• Não é recomendado fazê-lo usar uma máscara, exceto em caso de 

sintomas; 
• As crianças não devem dar as mãos; 
• A lavagem das mãos deve ser feita primeiro com água e sabão, pois 

as soluções hidroalcoólicas representam um risco de ingestão. 

 

Meu filho é um estudante universitário: 

• Ele pode voltar para a faculdade desde 18 de maio. Depois das 6ª e 
5ª classes, agora são as 4ª e 3ª classes que podem reabrir 
gradualmente - verifique com o estabelecimento; 

• Ele deve usar uma máscara, inclusive em ônibus escolares e 
transporte público. Fornecer a máscara é sua responsabilidade 
como pai. 

 

Meu filho é um estudante do ensino médio: 

• Ele deve usar uma máscara em todas as situações, incluindo ônibus 
escolares e transporte público. Sua provisão é de responsabilidade 
dos pais; 

• Se estiver no primeiro ano e não passar no exame de francês oral: é 
o controle contínuo dos 2 primeiros trimestres que será usado para 
estabelecer a nota; 

• Se ele estiver em uma escola profissional, será bem-vindo para 
garantir certificações profissionais (CAP e bac) e para falar 
individualmente com as equipes de ensino; 

• Se ele estiver no ensino médio geral e tecnológico, será convocado 
para uma entrevista individual com as equipes de ensino para 
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discutir sua orientação, principalmente se não houver uma solução 
satisfatória para a retomada do bacharelado. 

 

Qualquer que seja a série dele, meu filho pode: 

• Ir para o recreio: com poucos alunos de cada vez para permitir o 
respeito pela distância; sem contato com outros grupos de 
estudantes sob a supervisão reforçada de um ou mais adultos; lavar 
as mãos antes e depois do recreio; 

• Beneficiar de refeições coletivas, organizadas com o objetivo de 
limitar o número de alunos presentes ao mesmo tempo e respeitar 
as medidas de distância física; 

• Prosseguir uma atividade esportiva, apenas deve respeitar as regras 
do distanciamento físico do esporte e não causar ventilação 
excessiva; 

• Retornar ao internato se seu retorno à escola for imperativo 
(acadêmico ou social) Verifique primeiro se o estabelecimento 
oferece essa possibilidade. 

 

Meu filho, se ele tiver sintomas de COVID-19, pode: 

• Ser atendido imediatamente por enfermeiras médicas e escolares e 
encaminhado a um médico; 

• Receber uma máscara pediátrica para que não contamine outros 
alunos e seus supervisores enquanto estiver na escola. 

 

Municípios com sinal amarelo 
O risco de contagiosidade em crianças e jovens é agora descrito 

pelos cientistas como provavelmente menor do que o resto da população. 
O retorno gradual às aulas, iniciado em 11 de maio, continua: todas as 
escolas reabrem gradualmente a partir de 2 de junho. é uma emergência 
social e um imperativo educacional. 
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Um conjunto de regras foi criado para garantir a segurança da saúde 
de alunos e professores. 

Concretamente, seu estabelecimento ou sua prefeitura o 
informarão sobre os procedimentos práticos de reabertura. 

  

Eu sou pai de um aluno: 

• Posso escolher livremente se devo enviar meu filho para a escola - 
de qualquer forma, tenho uma obrigação estrita de enviar até 4 de 
julho; 

 

Meu filho pode seguir os estudos: 

• Na escola, até no máximo 15 alunos por turma (ensino 
fundamental, ensino médio, ensino médio) e 10 alunos no jardim de 
infância; 

• Em minha casa à distância (dever de casa, ensino à distância ou 
decisão dos pais); nesse caso, ele pode se beneficiar do registro 
gratuito do CNED; 

• Em estudo (se as instalações da escola permitirem); 
• Em outro local acordado com as autoridades locais para esportes, 

saúde, cultura ou atividades cívicas (dispositivo 2S2C, parcialmente 
subsidiado pelo Estado); 

• Em todos os casos, meu filho deve ter tempo para discussões 
individuais ou coletivas com os professores e deve respeitar as 
medidas de barreira e a distância física. 

 

Meu filho vai para a creche: 

• Se estiver aberto, posso levá-lo; 
• Ele não deve usar uma máscara. 
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Meu filho está na pré-escola: 

• Ele pode voltar; 
• Ele não deve usar uma máscara; 
• As crianças não devem dar as mãos; 
• A lavagem das mãos deve ser feita com água e sabão como 

prioridade, pois as soluções hidroalcoólicas representam um risco 
de ingestão. 

 

Meu filho está no ensino fundamental: 

• Ele pode voltar; 
• Não é recomendado fazê-lo usar uma máscara, exceto em caso de 

sintomas; 
• As crianças não devem dar as mãos; 
• A lavagem das mãos deve ser feita primeiro com água e sabão, pois 

as soluções hidroalcoólicas representam um risco de ingestão. 

 

Meu filho é um estudante universitário: 

• As 6ª e 5ª turmas reabrem gradualmente dentro do limite de 15 
alunos por turma; 

• Dependendo da capacidade organizacional dos estabelecimentos, 
certas classes 4 e 3 também podem reabrir - devo verificar com o 
estabelecimento do meu filho. 

 

Meu filho é um estudante do ensino médio: 

• Se estiver no primeiro ano e não passa o francês oral: é o controle 
contínuo dos 2 primeiros trimestres que será usado para 
estabelecer a nota oral; 
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• Se ele estiver em uma escola profissional, será bem-vindo para 
garantir certificações profissionais (CAP e bac) e para falar 
individualmente com as equipes de ensino; 

• Se ele estiver no ensino médio geral e tecnológico, será convocado 
para uma entrevista individual com as equipes de ensino para 
discutir sua orientação, principalmente se não houver uma solução 
satisfatória ou para a retomada do bacharelado. 

  

Qualquer que seja a classe dele, meu filho pode: 

• Ir para o recreio: com poucos alunos de cada vez para permitir o 
respeito pela distância; sem contato com outros grupos de 
estudantes; sob a supervisão reforçada de um adulto; lavar as mãos 
antes e depois do recesso; 

• Se beneficiar de refeições coletivas, organizadas com o objetivo de 
limitar o número de alunos presentes ao mesmo tempo e respeitar 
as medidas de distância física; 

• Prosseguir uma atividade esportiva, apenas se permitir respeitar as 
regras do distanciamento físico do esporte e não causar ventilação 
excessiva; 

• Retornar ao internato se seu retorno à escola for imperativo 
(acadêmico ou social) Verifique primeiro se o estabelecimento 
oferece essa possibilidade. 

 

Se meu filho estiver sintomas de COVID-19, ele pode: 

• Ser atendido imediatamente por enfermeiras médicas e escolares e 
encaminhado a um médico; 

• Receber uma máscara pediátrica para que não contamine outros 
alunos e seus supervisores, durante o tempo que estiver na escola. 

 

Meu filho não deve: 
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• Retomar as aulas no local se ele tiver sintomas de infecção por 
COVID-19. 

 

Sou estudante de educação superior ou profissional: 

• Posso retomar minha formação profissional - devo verificar com 
meu estabelecimento e empregador; 

• Posso fazer um exame de admissão que exija minha presença em 
um estabelecimento / escola, entre 20 de junho e 7 de agosto, se 
for mantido - pergunto ao estabelecimento; 

• Posso ir ao laboratório de pesquisa ao qual pertenço, se o 
teletrabalho não for possível; 
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