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Apresentamos o protocolo a seguir para que 
sirva de orientação para o retorno gradual 
das atividades, de acordo com as medidas 
oficiais determinadas. 

SOBRE A COVID-19 
A COVID-19 é uma doença infecciosa 
descoberta recentemente. Os sintomas 
geralmente são leves e começam 
gradualmente. Os sintomas são:  
Mais Comuns: febre, cansaço, dificuldade 
para respirar e tosse seca. 
Menos Frequentes: dores, congestão nasal, 
coriza, dor de garganta. 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
- Nem todas as pessoas que estão infectadas 
desenvolvem sintomas. 
- Cerca de 80% das pessoas se recupera sem 
precisar de tratamento especial. 
- Aproximadamente 17% das pessoas ficam 
em estado grave, com dificuldade 
respiratória. 
 

 
- As pessoas idosas ou com morbidades como 
pressão alta, problemas cardíacos e diabetes, 
tem maior possibilidade de desenvolver 
doenças graves. 
 
 
- O contágio pode ser realizado a partir de 
contato (pelo ar ou por objetos 
contaminados e posterior contato com olhos, 
nariz ou boca) com pequenas gotículas do 
nariz ou da boca que se espalham quando 
uma pessoa infectada tosse ou exala. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
- Higienizar regularmente e cuidadosamente 
as mãos lavando com água e sabão e usar 
álcool gel, principalmente antes e depois de 
cada atividade. 
- Manter pelo menos 1m² de distância entre 
as pessoas, evitando o uso do elevador. 
- Evitar tocar no rosto, especialmente olhos, 
nariz e boca. 
- Cobrir a boca com o braço dobrado, usando 
o antebraço ao tossir. 
 
 

 
- Usar máscara de proteção em todas as 
áreas e só retirar durante refeições, caso seja 
permitida a realização de refeições no local. 
- Impedir a entrada ou permanência de 
pessoas que estejam sem a máscara de 
proteção. 
 
 

 
COMO UTILIZAR A MÁSCARA 

CORRETAMENTE 
 
 

Protocolo para Retorno das atividades 
 



PROTOCOLO PARA RETORNO DAS ATIVIDADES | 2021 2 

 

 

 

 
 
 

FASES PARA O RETORNO 

 
 

1 - PREPARAÇÃO 

O objetivo dessa fase é preparar todos os 
núcleos para oferecer as condições 
ambientais para um retorno seguro das 
atividades 

 

OBSERVAÇÕES 

SERÁ OBRIGARÓRIO O USO DE MÁSCARA 
EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO SPARTA. 

 

 

 

 

 

 

 

2 – REINÍCIO DAS ATIVIDADES INTERNAS 
E DA ÁREA DE ATENÇÃO SOCIAL 

Nessa fase, os atendimentos da área de 
Atenção Social serão acompanhados e 
retomados de acordo com a demanda de 
alunos. 

 

OBSERVAÇÕES 

O SPARTA DISPONIBILIZARÁ MÁSCARAS 
GRATUITAS PARA OS ALUNOS DAS 

ATIVIDADES E SEUS RESPONSÁVEIS CASO 
HAJA O ESQUECIMENTO DOS MESMOS. 

 

 

 

 

 

 

3 – REINÍCIO DAS ATIVIDADES 
ESPORTIVAS E EDUCACIONAIS 

As atividades Esportivas e Educacionais 
também serão normalizadas 
gradualmente, seguindo as orientações 
oficiais e os Calendários Escolares.  

 

OBSERVAÇÕES 

AS ATIVIDADES CULTURAIS (PASSEIOS 
CULTURAIS, FESTAS E EVENTOS) ESTÃO 

SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO.  

 


