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PARA ATIVIDADES EM FUNCIONAMENTO 
DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

PROTOCOLO SETORIAL 
EDUCAÇÃO
ENSAIO DE BANDAS



www.pecontracoronavirus.pe.gov.br www.pecontracoronavirus.pe.gov.br2

PROTOCOLO SETORIAL
EDUCAÇÃO
ENSAIO DE BANDAS 

Este documento visa estabelecer uma série de recomendações 
para a aplicação de medidas preventivas devido à COVID-19  
ao segmento de Educação para Ensaio de Bandas. Contém  
orientações específicas para o setor, que deve ainda respeitar  
o Protocolo Geral do estado de Pernambuco para todas as ativi-
dades em funcionamento. 

Este protocolo não exaure todas as medidas cabíveis aos esta-
belecimentos, esses deverão, ainda, atender as demais medidas 
regulatórias estabelecidas pelos órgãos públicos responsáveis, 
assim como orientações de conselhos profissionais.
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1. Utilizar a máscara de forma obrigatória e contínua por todas as  
dependências do local de Ensaio; 

2. Acomodar as máscaras, quando não estiverem sendo utilizadas,  
em sacos plásticos individuais, por exemplo, na hora dos ensaios  
do corpo coreográfico; 

3. Manter constante higienização das mãos, evitando tocar a boca, o 
nariz e o rosto. Quando for inevitável, lavar as mãos antes e depois. 

4. Maestros e Coreógrafos manter a Distância segura conforme a  
recomendada para o grupo instrumental ou artístico;  

5. Uso de máscaras de pano  recomendado durante todo o tempo.  
O uso da faceshield, sobretudo, em coros, pode substituir o uso  
da máscara de pano quando a expressão facial se fizer necessária;

PROTOCOLO SAÚDE 
EDUCAÇÃO | ENSAIO DE BANDAS

ORIENTAÇÕES PARA TODOS

1. DISTÂNCIA: 

 1. 1. Manter pelo menos 1,5m (um metro e meio) de distância 
entre os músicos e demais integrantes; 

 1.2.  Quando tocando (sem mascaras) manter uma distância  
mínima de 2m devido a propagação do ar; 

 1.3. Quando dançando, o corpo coreográfico deve manter a 
distância de 3m se estiver sem máscara e 1,5 se houver a máscara em 
todos os ambientes onde ocorrer o ensaio/apresentação; 

DISTANCIAMENTO SOCIAL



www.pecontracoronavirus.pe.gov.br www.pecontracoronavirus.pe.gov.br4

 
Promover ações que inibam o contato muito próximo entre os com-
ponentes, e colaboradores da banda, como aperto de mãos, beijos e 
abraços; 

 1.4. Deve-se evitar coreografias com contato físico. 
 

2. REDUZIR A INTERAÇÃO ENTRE DIFERENTES EQUIPES. 

 2.1. Organizar grupos de naipes para reduzir a interação entre 
diferentes pessoas.  

 2.2. Ordenar horários do uso de espaços coletivos alternando 
a presença de distintos grupos.  

 2.3. Organizar componentes da corporação em pequenas 
equipes para minimizar a interrupção do trabalho no caso de alguém 
apresentar sintomas de COVID-19;

3. ESCALONAMENTO DE HORÁRIO: Promover diferentes horários de 
entrada e saída entre os naipes de percussão, sopro e corpo coreo-
gráfico, com o objetivo de evitar aglomerações;

4. POSIÇÃO NOS AMBIENTES COMPARTILHADOS: 

 4.1.  Manter lugares fixos para os componentes no local do 
ensaio;  

 4.2. Promover marcação de lugares para minimizar a movi-
mentação; 

 4.3. As Partituras, estantes, baquetas, devem ser de uso indivi-
dual, o músico deve ser responsável por trazer e levar a sua partitura  
e devem ser higienizadas antes e depois de qualquer prática musical. 

 4.4. Os instrumentos de sopro não podem ser compartilhados 
em nenhuma hipótese.

5. EVENTOS: Suspender a realização de eventos presenciais (come-
moração de datas festivas) em que esteja prevista grande concen-
tração de pessoas. Caso seja justificada a extrema necessidade, a 
realização acontecerá em áreas abertas e ventiladas, respeitando os 
limites de pessoas conforme Notas Técnicas ou Decretos Municipais  
e Estaduais;
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1. Um profissional designado deverá medir a temperatura de todas  
as pessoas que compareçam aos ensaios, no momento do ingresso 
às dependências. Em caso de temperatura superior a 37,5º, a pessoa 
deverá ser direcionada a uma sala de espera, para que se realize uma 
nova aferição da temperatura, cinco a dez minutos depois, com o  
mesmo aparelho. Caso seja igual ou acima de 37,5º, um profissional 
designado auxiliará a pessoa no acesso ao aplicativo “Atende em Casa 
– Módulo escolar” (www.atendeemcasa.pe.gov.br). Durante o acesso, 
serão orientados sobre como proceder com os cuidados, inclusive  
sobre a necessidade de procurar um serviço de saúde e, dependendo 
do município, por meio dessa plataforma serão agendados os testes  
do caso suspeito e seus contatos domiciliares, se necessário; 
 
2. Disponibilizar, em área de fácil visualização, para uso dos compo-
nentes e colaboradores, local para lavagem frequente das mãos,  
provido de sabão, toalhas de papel, além da disponibilização do álcool 
gel 70%, em pontos estratégicos de fácil acesso e com segurança; 
 
3. Incentivar a lavagem frequente das mãos por todos, principalmente 
ao tocar a boca, o nariz e o rosto; e antes das refeições;
 
4. Disponibilizar álcool gel 70% para limpeza das mãos dos componen-
tes e colaboradores ao entrar e sair do local de ensaio;
 
5. Não permitir o compartilhamento de alimentos e objetos de uso  
pessoal, como baqueta, bocal, bandeiras, etc;
 
6. Adotar a utilização de garrafas individuais ou copos para consumo 
de água, evitando o contato direto da boca com as torneiras dos bebe-
douros; 
 
7. Implementar, incentivar e fiscalizar o uso da etiqueta respiratória  
pelos componentes e colaboradores: ao tossir ou espirrar usar um  
lenço ou a parte interna do braço na altura do cotovelo; 
 
8. Higienizar regularmente os materiais de trabalhos, sempre que hou-
ver a necessidade de compartilhamento por outro componente  
ou colaborador;
 
9. Reforçar a limpeza e a desinfecção das superfícies mais tocadas 
(instrumentos de sopro, percussão, acessórios do corpo coreográfico, 
estantes e pastas de partitura.

ORIENTAÇÕES PARA OS LOCAIS DE ENSAIOS: 
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1. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA ATIVIDADES EM GRUPOS: 

 1.1. Orienta-se preferencialmente fazer ensaios em locais 
abertos e/ ou por Naipe. 

 1.2. Entrada e saída dos músicos da Escola recomendado o  
uso do fluxo único: os músicos entram por fila indiana  todos com 
mascaras, obedecendo a distância segura. Pode-se organizar a saída 
da escola   por seções, partindo-se sempre dos músicos mais próxi-
mos à porta, e assim, sucessivamente utilizando a mesma  regras da 
entrada.
 
 1.3. Conversas e falas nos ensaios: Não recomendável entre os 
músicos/ Corpo Artístico. Em relação às conversas entre os músicos, 
antes e depois dos ensaios ou apresentações, devem ser evitadas, e, 
quando necessárias, devem sempre seguir as recomendações para 
interação social, a saber: sem contato físico, mantendo a distância de 
1,5m entre as pessoas e com uso de máscaras de pano;
 
 1.4. Higienização de equipamentos: Recomenda-se a higie-
nização diária (antes e depois dos ensaios) das estantes de partitu-
ras, cadeiras, bancos, escudos de proteção e demais equipamentos 
que são manuseados pelos músicos e demais pessoas da produção, 
montagem, transporte etc.
 
 1.5. Músicos de instrumentos de sopros: sentam-se paralelos 
um ao lado do outro, assim como um atrás do outro; os movimentos 
são limitados e ocorrem exclusivamente em seu lugar. A frequência 
da respiração pode ser aumentada de acordo com as passagens a 
serem tocadas. Para evitar o risco de infecção, é aconselhável que os 
músicos não se sentem frente a frente, e conversem o estritamente 
necessária. 

2. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE HIGIENE DEVEM SER RECOMENDA-
DAS PARA INSTRUMENTISTAS DE SOPROS COM RELAÇÃO AOS 
SEGUINTES ASPECTOS SOBRE A CONDENSAÇÃO NOS INSTRU-
MENTOS: o método usual de deixar o líquido escorrer ou derramar 
no chão deve ser definitivamente evitado, evite-se expelir água 
condensada das chaves soprando violentamente durante as pausas. 
As mãos devem ser lavadas ou desinfetadas após entrar em contato 
com o líquido ao limpar o instrumento. A limpeza dos instrumentos é 
de responsabilidade do instrumentista

PROTEÇÃO/PREVENÇÃO
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 2.1. Músicos de Instrumentos de percussão : A frequência  
respiratória dos instrumentistas de percussão pode ser aumentada  
de acordo com as passagens a serem tocadas, em geral respirando 
pelo nariz. O risco de goticulas de saliva ou aerossóis é menor do que 
durante o contato social normal em uma conversa. Portanto, as me-
didas de segurança devem ser as mesmas do contato social, que são: 
uso de máscaras e distância de 1,5m. As mãos devem ser higienizadas 
com frequência, inclusive durante as pausas, com álcool gel. Deve-se 
evitar o compartilhamento de instrumentos e baquetas, e deve-se  
higienizá-los, no final das funções, sempre que possível.

 2.2. Corpo Artístico: O ato de Dançar facilita a retirada de parti-
culas de regiões mais profundas do pulmão, onde costumam encon-
trar-se mais patógenos, aumentando assim a quantidade de particulas 
contaminadas no ar expelido. Ainda não existem estudos cientificos 
que avaliem a distância que essas particulas podem atingir durante a 
movimentação, seja por aerossóis seja pela propagação de perdigotos, 
porém estudos preliminares indicam que uma distância de 2,5m seja 
segura quando não for possível o uso de máscaras e de 1,5m combina-
da ao uso constante da máscara de pano. O uso da máscara de pano 
interfere diretamente na projeção sonora e aumenta o trabalho cardía-
co e respiratório no ato de dançar. 

DETECÇÃO DE CASOS

1. NO DOMICÍLIO

 1.1. Informar ao Local de Ensino se o estudante, trabalhador da 
educação ou colaborador estiver doente, ele ou a família, e mantê-lo 
em casa até reestabelecer a saúde;

 1.2. Informar ao Local de Ensino se o estudante, trabalhador ou 
colaborador da educação (ou membro da família) apresentar sintomas 
sugestivos da Covid-19 ou for contato próximo de um caso suspeito 
ou confirmado. Ele deve ser mantido em casa por 10 dias e, ao mesmo 
tempo, 3 dias sem apresentar sintomas;

 1.3. Estimular os pais ou responsáveis a monitorar seus filhos em 
busca de sinais de doenças infecciosas. 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO COVID
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2. NO LOCAL DE ENSINO

 2.1. Medir a temperatura dos participantes, trabalhadores ou  
colaboradores dos ensaios no momento da chegada e ao longo do  
dia se apresentarem sintomas sugestivos de Covid-19, com termôme-
tro laser;

 2.2. Isolar em sala reservada o individuo com temperatura  
acima de 37.5°C ou com sinais e sintomas de síndrome gripal (Vide 
Nota técnica da SES/PE atual);

 2.3. Na medida de isolamento usar muita cautela e tentar  
conduzi-la de forma discreta e até lúdica prevenindo a estigmatização 
do sintomático, trabalhando fortemente a prevenção ou repreensão  
da possibilidade de assédio (agressões, maus tratos ou que sejam  
evitados) entre colegas;

 2.4. Desestimular fortemente o clima de vigilância e delação 
entre participantes dos ensaios na comunicação de um colega  
doente; 

 2.5. Para detecção de pessoas com sinais e sintomas sugestivos 
de Covid-19 (febre, tosse, falta de ar, diarreia, por exemplo), cada Local 
de Ensino pode instituir mecanismos e procedimentos para que os  
estudantes, trabalhadores da educação e colaboradores possam  
reportar se estiverem sintomáticos, ou se tiveram contato com pessoa 
diagnosticada com COVID-19;

 2.6. Nos municípios que aderiram ao “Atende em Casa”, os pais 
ou responsáveis, trabalhadores da educação e colaboradores deverão 
baixar no seu celular o aplicativo (www.atendeemcasa.pe.gov.br). Nos 
municípios que não aderiram, a Secretaria de Educação deve conhe-
cer a estratégia utilizada pela Secretaria de Saúde Municipal e divulgar 
para os Locals de Ensino;

 2.7. Se o caso suspeito for um estudante e os sinais/sintomas 
forem detectados no Local de Ensino, comunicar aos pais ou respon-
sáveis. Os mesmos deverão comparecer ao local de ensino, onde um 
profissional designado deverá auxiliá-los no acesso ao aplicativo “Aten-
de em Casa – Módulo escolar”. Durante o acesso, a partir das informa-
ções dadas, serão orientados sobre como proceder com os cuidados, 
inclusive sobre a necessidade de procurar um serviço de saúde e, de-
pendendo do município, por meio dessa plataforma serão agendados 
os testes do caso suspeito e seus contatos domiciliares, se necessário. 
O estudante seguirá para casa com os pais ou responsáveis; 
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 2.8. Se o caso suspeito for um trabalhador da educação ou cola-
borador e os sinais/sintomas forem detectados no Local de Ensino, um 
profissional designado deverá auxiliá-lo no acesso ao aplicativo “Aten-
de em Casa – Módulo escolar”. Durante o acesso, a partir das informa-
ções dadas, serão orientados sobre como proceder com os cuidados, 
inclusive sobre a necessidade de procurar um serviço de saúde e, de-
pendendo do município, por meio dessa plataforma serão agendados 
os testes do caso suspeito e seus contatos domiciliares, se necessário. 
Após esse procedimento, o profissional deverá seguir para casa;

 2.9. O SUS é universal, assim todos podem ter acesso aos seus 
serviços. Entretanto, estudantes, trabalhadores da educação e colabo-
radores usuários de Plano de Saúde, podem acessar a rede credencia-
da para consultas, quando necessário;

 2.10. Orientar os estudantes, trabalhadores da educação e co-
laboradores sintomáticos a permanecerem em isolamento domiciliar 
até sair o resultado do teste. Se positivo, permanecer em casa por 10 
dias e, ao mesmo tempo, pelo menos 3 dias sem sintomas. Se negativo, 
voltar às aulas presenciais;

 2.11. Manter na rotina dos professores, nas salas de aula, per-
guntas sobre a condição de saúde dos estudantes, citando sinais e 
sintomas sugestivos da Covid-19, e orientá-los sobre como identificar 
esses sinais e sintomas; 

 2.12. Orientar os pais ou responsáveis a medirem a temperatura 
dos estudantes ao chegarem em casa.

NOTIFICAÇÃO DOS CASOS

1. Serão considerados casos suspeitos e passíveis de notificação todos 
aqueles (participantes, estudantes, trabalhadores da educação e cola-
boradores) que apresentarem sinais e sintomas sugestivos da Covid-19 
(início súbito de pelo menos um dos seguintes: tosse, febre, falta de ar), 
diarreia ou início súbito de perda de olfato e/ou distorção, diminuição 
ou perda do paladar) e seus contatos próximos;

2. Serão considerados contatos próximos de casos suspeitos: as pes-
soas do convívio intradomiciliar, os colegas de sala e os funcionários 
com quem compartilharam espaços comuns sem etiqueta respiratória, 
sem máscara e com menos de 1,5m de distância (nas práticas de higie-
ne das mãos, no contato com superfícies e no cuidado de evitar tocar 
nos olhos, nariz ou boca sem limpa-las primeiro);
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3. O rastreamento de contatos deve ser iniciado imediatamente, após 
a identificação de um caso suspeito, independentemente do contato 
estar sintomático;

4. O local de ensino deverá preencher manualmente a ficha de notifi-
cação impressa do eSUS – Notifica em duas vias. Uma via deverá ser 
encaminhada junto com o estudante, trabalhador da educação, cola-
borador ou seus contatos à unidade de saúde indicada pelo Atende 
em Casa, onde a coleta e/ou o atendimento serão realizados. A outra 
via deverá ficar na escola para o acompanhamento dos casos; 

5. O Local de Ensino preencherá os campos da notificação referentes 
aos Dados de identificação, Sintomas e Condições (comorbidades);

6. A unidade de saúde que fará a coleta e/ou o atendimento procederá 
a digitação da ficha de notificação no Sistema de Informação e SUS 
– Notifica, complementando as demais informações acerca da coleta, 
resultado do exame e evolução do caso.

TESTAGEM DOS CASOS 

1. Devem ser testados para SARS-CoV-2 todos os participantes, estu-
dantes, trabalhadores da educação e colaboradores que apresentem 
sintomas sugestivos da COVID-19 (item 5.2.1);

2. Devem ser testados para SARS-CoV-2 todos os contatos próximos 
dos participantes, estudantes, trabalhadores da educação e colabo-
radores sintomáticos, independentemente de apresentarem sintomas 
sugestivos da COVID-19 (item 4.2.2);

3. A testagem dos estudantes, trabalhadores da educação e colabora-
dores será agendada por meio do aplicativo “Atende em Casa” (www.
atendeemcasa.pe.gov.br), conforme descrito nos itens 4.1.2.7 e 4.1.2.8;

4. O SUS é universal, assim todos podem ter acesso aos seus serviços. 
Entretanto, estudantes, trabalhadores da educação e colaboradores 
usuários de Plano de Saúde, podem acessar a rede credenciada para 
testagem.

ACOMPANHAMENTO DOS CASOS

1. Antes de qualquer ocorrência é importante que o Local de Ensino 
identifique e se articule previamente com a Secretaria de Saúde Muni-
cipal para conhecer a estratégia de acompanhamento e testagem dos 
casos suspeitos e seus contatos;
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2. Diante da ocorrência de caso ou surto (agregado) de casos relacio-
nados á COVID 19, em ambiente escolar, os serviços de vigilância em 
saúde e/ou atenção primária devem ser informados, para monitora-
mento dos casos e/ou atuação conjunta com o Local de Ensino, quan-
do necessário;

3. Gestores escolares devem manter o monitoramento dos estudantes, 
trabalhadores da educação e colaboradores afastados, até a volta às 
atividades presenciais;

4. Diante de um caso positivo no grupo de ensaio ou na sala de aula, 
as aulas e  ensaios desses grupos serão suspensas até que saiam os 
resultados dos contatos. Os contatos que positivarem continuarão em 
casa por 10 dias e, ao mesmo tempo, 3 dias sem apresentar sintomas, 
e as aulas presenciais serão retomadas com os estudantes que tiveram 
resultado negativo. 

Vale lembrar que todas as recomendações sobre regras de distan-
ciamento, limitação de contatos, número de pessoas que podem  
ser acomodadas na mesma sala, aplicação de barreiras e uso de 
máscaras aplicam-se de acordo com as diretrizes do governo. 
Qualquer músico com sintomas de Covid-19 deve evitar o contato 
com outras pessoas e aplicar medidas de isolamento. Músicos mais 
velhos ou com fatores de risco médicos devem tomar precauções 
estritas contra o risco de doença.

Recomendações gerais

PARA CONFERIR MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:  

www.pecontracoronavirus.pe.gov.br
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