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Guia de retorno
gradual das
atividades
práticas
presenciais
vindo(a)s
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Bem

Ao nosso novo normal
Esperamos tanto por esse
momento, então, vamos lá?!

Muitas coisas mudaram e o Campus
Porto Velho Calama sabe disso. E,
para que esse retorno gradual ocorra
de maneira segura, será necessário
mantermos uma rotina de cuidados,
visando a prevenção da saúde, a
segurança de toda a comunidade
escolar e o direito fundamental à
educação.
Para dúvidas e informações, mande um e-mail para
depae.portovelhocalama@ifro.edu.br
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A seleção dos componentes
curriculares ofertados foi
realizada após análise de carga
A retomada gradual das
horária prática, demanda dos
atividades práticas presenciais
setores, levantamento com
servidores e alunos e seguindo
acontecerá com participação
os documentos institucionais
facultativa do aluno, não sendo
(PORTARIA 1312/REIT e
obrigatório o seu retorno. O retorno
IN2/PROEN). A oferta dar-se-á
tem caráter de proporcionar o
nos diferentes níveis e
aprendizado das disciplinas práticas modalidades de ensino, de forma
com os devidos materiais e
mista, alternando momentos de
instrumentos que o campus pode
práticas presenciais e mantendo
as atividades remotas.
oferecer.
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O que é a
bolha?

Os grupos bolha foram pensados para manter
organizado o funcionamento do ambiente
social e escolar. A bolha permite que você
tenha contato (visual e mantendo a distância
de 1,5m) só, e somente só, com o seu grupo,
conforme agendamento pré-estabelecido pelo
professor em conjunto com a equipe de ensino.
A ideia é: no caso de que um aluno teste
positivo, apenas este grupo está susceptível,
mas o restante da escola continuaria
funcionando sem riscos.

Bolha A

Bolha B

Procedimentos para
entrada e permanência
no campus
O aluno/servidor deve manter o devido
distanciamento dentro e fora do Campus
(1,5m);

Será aferida a temperatura
corporal de toda pessoa que
adentrar ao Campus, com
termômetro infravermelho.
Se alguém apresentar estado
febril deverá ser acionada a
equipe do DEPAE para fazer
as devidas orientações.
(VEJA O APÊNDICE A)

O acesso de pedestres será pela frente do
Campus (Av. Calama) e o de veículos será
pelo portão lateral (Rua Apolo);
É obrigatório o uso correto de máscaras
para a entrada no Campus;
Na
entrada
do
Bloco
A,
será
disponibilizado álcool em gel ou lavatório
com água e sabão para a higienização
das mãos antes de adentrar ao Campus;
A permanência no Campus é permitida
apenas no horário da atividade prática
em local estabelecido conforme
o
APÊNDICE B;
Após encerrada a atividade prática o
aluno deverá retirar-se do Campus;
O aluno que não estiver no horário
programado para sua atividade prática
deverá retirar-se do Campus;
Fazer o descarte ou acondicionamento
adequado da máscara usada (na lixeira,
as descartáveis, e em sacos plásticos, as
de tecido), higienizando as mãos após o
seu manuseio;

O laboratório será aberto
pelo professor, caso o aluno
chegar com antecedência
este deve esperar o
professor próximo ao local
da atividade prática, não
sendo permitido a
circulação pelos corredores.

ATENÇÃO

Acompanhantes e/ou
responsáveis não podem
acessar os ambientes internos
do Campus.
Quando necessário, deverão
aguardar nas dependências
externas.
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Recomendações
para uso dos laboratórios
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O laboratório será aberto pelo professor.
Higienizar os computadores, tablets , equipamentos,
instrumentos e materiais didáticos empregados em
atividades práticas no início e no final da atividade;
Respeitar a capacidade máxima do ambiente e os
assentos que estiverem bloqueados;
Não usar cadeiras para apoio de objetos pessoais;
Deve-se evitar a troca de objetos e o contato direto com
os colegas e professores;
Evitar a troca de lugares no turno das aulas. Cada
estudante deverá permanecer no seu assento;
O ambiente da sala de aula deve estar limpo e arejado
para aumentar a circulação de ar, com as portas e
janelas sempre abertas. O uso da central de ar pode ser
evitado, sempre que possível;
No horário do intervalo ou de saída, o professor poderá
orientar quanto à saída individual dos alunos, um por
vez, os que estão mais próximos da porta de saída, para
evitar sair em aglomeração;
Os alunos devem usar todos os EPI’s recomendados em
cada laboratório;
Fazer uso de sapatos fechados (sandálias e calçados
abertos não serão permitidos).
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Recomendações
para áreas de vivência

Mantenha o distanciamento;
Acesse apenas os ambientes permitidos;
Use a máscara sempre;
Não terá acesso ao espaço da cantina;
Não terá acesso a quadra sem os professores de
educação física;
Não compartilhe objetos de uso individual, como:
copos, garrafinhas, celulares, notebooks, fones,
máscaras, material de uso escolar, lanches e
outros potenciais agentes contaminantes;
Traga de casa sua garrafinha, paninho e
máscara reserva.

Definições de casos
suspeitos e
confirmados de
COVID-19.

Deverá adentrar aos banheiros até,
no máximo, 02 (dois) alunos por vez,
fazendo a correta lavagem das mãos
antes e depois de utilizá-lo;
Haverá álcool em gel nos ambientes
de vivência para higienização das
mãos.

Se estiver com sintomas da COVID - 19, procure ajuda médica;
Se testou positivo para a COVID - 19, siga as recomendações médicas e
cumpra a quarentena;
Avise a instituição assim que receber o diagnóstico positivo, para
verificação da saúde dos membros da bolha e tomada de decisão.
Lembre-se: é primordial zelar pela sua saúde e pela saúde do outro.
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Quando a biblioteca
estará
funcionando?

Recomendações para uso
da biblioteca e setores
administrativos
A Biblioteca estará
aberta para
atendimento presencial
toda quarta-feira,
conforme horários
afixados na porta do
setor;

Nos demais dias, o atendimento
dar-se-á de forma remota pelo
SUAP e e-mail institucional:
cbib.portovelhocalama@ifro.edu.br.

E os demais Setores
administrativos?

O DEPAE e a CRA
mantém os
atendimentos todos os
dias da semana, sendo
o presencial com
redução de servidores

Os atendimentos remotos serão pelo
SUAP e e-mail institucional:
depae.portovelhocalama@ifro.edu.br
cra.portovelhocalama@ifro.edu.br

APÊNDICE A
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PROTOCOLO DE ACESSO
INTERNO AO CAMPUS
PROFISSIONAL DE APOIO NA PORTARIA DO BLOCO A
ORIENTA DISTANCIAMENTO MÍNIMO DE 1,5M ENTRE AS PESSOAS

USUÁRIO ESTÁ USANDO MÁSCARA

USUÁRIO NÃO USA MÁSCARA

VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA

ORIENTAÇÃO DE QUE O
USUÁRIO ENTRARÁ NO
CAMPUS SE, E SOMENTE SE,
ESTIVER DE MÁSCARA

TEMPERATURA ≥ 37,6ºC

ACIONA EQUIPE DO
DEPAE

TEMPERATURA < 37,6ºC

LIBERADA ENTRADA NO
BLOCO

USUÁRIO ENTRA NO CAMPUS
E FAZ HIGIENIZAÇÃO DAS
MÃOS
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RELAÇÃO DE ATIVIDADES PRÁTICAS
RETORNO GRADATIVO
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
ENGENHARIA CIVIL
FÍSICA

CURSOS SUBSEQUENTES
QUÍMICA - INTEGRADO
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RELAÇÃO DE ATIVIDADES PRÁTICAS
RETORNO GRADATIVO
EDIFICAÇÕES - INTEGRADO

ELETROTÉCNICA - INTEGRADO

INFORMÁTICA - INTEGRADO

IRMÃO, TU TEM QUE

SE LIGAR NESSE
DOCUMENTO

RETORNO DAS AULAS
PRESENCIAIS

RETORNO PRESENCIAL
DAS AULAS PRÁTICAS

RETORNO ÀS AULAS
PRESENCIAIS DE FORMA HÍBRIDA

RETORNO PROGRESSIVO
DE ATIVIDADES PRESENCIAIS

RETOMADA GRADUAL
DAS ATIVIDADES PRÁTICAS
PRESENCIAIS
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Vivemos uma nova realidade,
mas continuamos
com o compromisso de fazer
uma educação que
transforma.
Este documento não define o retorno total das
atividades presenciais no Campus, que só
serão retomadas quando for permitido e
seguro retornar presencialmente.
Fizemos este Plano pensando em todos os
detalhes para que esse momento fosse seguro.
Contamos com vocês!

