CURSOS LIVRES

DECRETO Nº 33.719, de 03 de abril de 2021,
alterações posteriores.
•

O Protocolo Geral deverá ser obedecido;

•

O horário de funcionamento será de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, sem restrição de
horário;

•

Os alunos pertencentes aos grupos de risco, conforme disposto no Protocolo Geral, deverão ser
orientados a não frequentarem os cursos presenciais;

•

A carga horária presencial para cada aluno será de, no máximo, 16 horas semanais, não podendo exceder
a 4 horas por dia;

•

Nas salas deve ser mantido um distanciamento de, pelo menos, 1,0m entre as pessoas, com os locais das
cadeiras para as aulas e aqueles reservados aos alunos e professores devidamente demarcados no chão;

•

As cadeiras, mesas e outros móveis que não puderem ser utilizados para garantir o afastamento mínimo
de 1,0m, devem ser retiradas das salas e caso não seja possível a retirada, esses móveis devem ser
isolados fisicamente;

•

Devem ser providenciados dispensadores de álcool em gel a 70% nas salas e corredores;

•

O uso de máscaras é obrigatório para todas as pessoas durante o período de permanência nas escolas;

•

Nos ambientes administrativos, os colaboradores, alunos e responsáveis também devem utilizar
máscaras e respeitar o distanciamento mínimo de 1,0m entre as pessoas durante todo o período;

•

Os horários de início e término das aulas deverão ser escalonados para reduzir o fluxo de pessoas
entrando e saindo ao mesmo tempo;

•

A temperatura dos professores, dos demais empregados e dos alunos deverá ser aferida diariamente,
antes do início das atividades e, caso algum colaborador apresente temperatura igual ou superior a 37,5
°C, ou sintomas de gripe, sendo respiratórios ou não, dor de cabeça, fadiga, diarreia, entre outros, deverá
ser afastado provisoriamente do trabalho para avaliação médica e conduta subsequente;

•

É obrigatório afixar em locais visíveis aos alunos, próximo às entradas, os protocolos geral e setorial e a
capacidade máxima de pessoas simultâneas em cada sala de aula;

•

Fica recomendado o uso de tapetes higienizadores nas entradas dos estabelecimentos;

•

As escolas que possuírem acesso com catraca deverão manter estas liberadas, inclusive a porta para
pessoas com deficiência;

•

Fica proibida a realização de eventos de reabertura, promoções, distribuição de brindes e quaisquer
outras ações que possam gerar aglomeração de pessoas;

•

Os alunos, professores e funcionários dos estabelecimentos de ensino que apresentarem sintomas
gripais, assim como quaisquer outros sintomas sugestivos de quadros infecciosos respiratórios, devem
ser orientados a permanecer afastados;

•

Sempre que possível, devem ser designadas portas específicas para entrada e saída, além de demarcado,
com sinalização no chão, fluxos de circulação interna, de modo a evitar o cruzamento de pessoas;

•

Devem ser obedecidos os decretos vigentes, inclusive os que estabelecem restrições/proibição de
funcionamento para setores ou atividades específicos, como teatros, lanchonetes, cantinas, eventos,
exposições etc;

•

Fica proibida a realização de palestras, seminários, feiras e assemelhados;
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•

Os assentos em sofás, poltronas, cadeiras, bancos etc., devem respeitar o afastamento mínimo de 1,0m,
devendo ser retirados ou isolados aqueles que não puderem ser utilizados;

•

As mesas ou estações de estudo nas salas de aula deverão manter um afastamento mínimo de 1,0m,
sendo que os alunos não poderão trocar de lugar durante a aula;

•

Devem ser aproveitados, quando possível, espaços ao ar livre para as atividades presenciais, mantendo o
distanciamento de 1,0m;

•

Os sanitários de uso comum deverão dispor de pias, preferencialmente com acionamento automático,
com sabão líquido para mãos, toalhas de papel, lixeira com tampa com acionamento que dispense o uso
das mãos, não podendo estar disponíveis ao uso secadores de mão automáticos;

•

Deverão ser afixadas, próximo a todos os lavatórios, instruções da correta higienização das mãos,
inclusive quanto à forma correta de fechamento das torneiras de acionamento manual;

•

As superfícies frequentemente tocadas das salas de aula, como mesas, cadeiras, teclados, mouses,
maçanetas etc. devem ser higienizadas antes e após cada aula;

•

É necessário um intervalo mínimo de 15 minutos entre cada aula na mesma sala para que seja realizada a
higienização adequada;

•

Não devem ser compartilhados utensílios de uso pessoal como livros, material escolar, instrumentos
musicais, fones de ouvido, telefones celulares etc;

•

Quando possível, deve-se manter as portas e janelas abertas para melhorar a ventilação do local e, no
caso de ambiente refrigerado, o sistema não pode ficar no modo de recirculação do ar;

•

A comunicação entre as escolas e os alunos e/ou seus responsáveis deve ser preferencialmente por meio
eletrônico, evitando a distribuição de papéis;

•

Os estabelecimentos deverão colocar avisos e orientações em locais visíveis sobre a necessidade de
observância da etiqueta respiratória e a correta lavagem das mãos, assim como a importância de cumprir
as medidas previstas nos protocolos, como uso obrigatório de máscaras e manter o afastamento mínimo
de 1,0m entre pessoas nos ambientes de convivência compartilhada;

•

Fica proibido o uso de bebedouros nas áreas comuns;

•

Fica proibido o consumo e compartilhamento de alimentos e bebidas nas salas de aula;

•

Devem ser privilegiadas metodologias de ensino por meio eletrônico, eliminando ou reduzindo a
necessidade de os alunos levarem qualquer material para as salas de aula;

•

Ficam proibidas as atividades coletivas ou interativas que possam incentivar a aproximação de pessoas,
assim como trabalhos realizados em grupo, apresentações presenciais e similares;

•

Não deverá haver movimentação dos alunos para outras salas ou espaços durante o período da aula;

•

Para evitar o risco de contaminação cruzada, todos os itens fáceis de tocar devem ser retirados, como
revistas, folhetos ou catálogos de informações;

•

Recomenda-se que os elevadores tenham uso preferencial para idosos, pessoas com deficiência ou
dificuldade de locomoção, sempre respeitando a capacidade máxima definida no Protocolo Geral;

•

Os elevadores, principalmente os painéis de botões, deverão ser constantemente higienizados e conter
dispensadores de álcool 70% em seu interior e ao lado das portas de acesso;
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•

Os espaços, por ventura existentes, destinados à recreação e lazer, como parques, brinquedotecas, sala
de jogos e similares ficam autorizados a funcionar e deverão seguir o protocolo de parques temáticos e
de diversões;

•

Fica autorizado o funcionamento de escolas, academias e estúdios de dança, balé, jazz, sapateado,
danças urbanas e semelhantes, desde que, além das demais medidas previstas nesse protocolo, sejam
obedecidos os seguintes requisitos:
a) fica proibida a realização de ensaios, coreografias e apresentações que gerem contato físico ou
redução do distanciamento mínimo de 1,0m entre as pessoas, inclusive professores e instrutores;
b) as turmas deverão ter composição fixa de alunos de maneira a permitir a rastreabilidade caso
necessário;
c) os alunos não poderão usar nos estabelecimentos os mesmos calçados que utilizaram nos ambientes
externos para chegar às escolas;
d) as mochilas, bolsas e sacolas deverão ser armazenadas em locais específicos para este fim, devendose evitar o contato entre esses utensílios.

•

As escolinhas de atividades esportivas estão liberadas, observadas as seguintes regras:
a) as aulas devem ser realizadas em áreas com pelo menos 6m2 por aluno, com grupos fixos, cabendo
ao professor manter o distanciamento de pelo menos 1,0m entre os alunos e os materiais utilizados
durante as aulas deverão ser individuais de cada aluno;
b) os grupos de alunos de cada aula deverão permanecer constantes e registrados para permitir, caso
necessário, o acompanhamento das pessoas que mantiveram contato;
c) as aulas terão duração máxima de 50 minutos, com intervalo mínimo de 10 minutos entre elas para
higienização completa dos ambientes, utilizando os produtos sanitizantes adequados.

•

As escolas de atividades como artes marciais e lutas, a exemplo de jiujitsu, boxe, boxe tailandês, muay
thai, judô, capoeira e semelhantes ficam autorizadas a funcionar presencialmente, desde que sejam
observados os seguintes requisitos:
a) ficam proibidos exercícios que gerem contato físico ou redução do distanciamento mínimo de 1,0
entre as pessoas, inclusive professores e instrutores;
b) as aulas devem ser realizadas em áreas com pelo menos 6m2 por aluno, com grupos fixos, cabendo
ao professor manter o distanciamento de pelo menos 1,0m entre os alunos;
c) os materiais utilizados durante as aulas e itens de uso pessoal, como toalhas, deverão ser individuais,
não sendo permitido o seu compartilhamento entre os alunos;
d) os alunos não poderão usar nos estabelecimentos os mesmos calçados que utilizaram nos ambientes
externos para chegar às escolas;
e) toda a área de treinos (tatamis, pisos e afins) deve ser higienizada após a utilização de cada grupo de
usuários;
f) as mochilas, bolsas e sacolas deverão ser armazenadas em locais específicos para este fim, devendose evitar o contato entre esses utensílios;
g) os grupos de alunos de cada aula deverão permanecer constantes e registrados para permitir, caso
necessário, o acompanhamento das pessoas que mantiveram contato;
h) as aulas terão duração máxima de 50 minutos, com intervalo mínimo de 10 minutos entre elas para
higienização completa dos ambientes, utilizando os produtos sanitizantes adequados.

