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APRESENTAÇÃO

Muitos estudantes da educação básica estão com aulas presenciais
suspensas desde março de 2020, em decorrência da covid-19 e para que as
aulas sejam retomadas é fundamental que planejemos de forma organizada
antecipadamente a reabertura das escolas.
Os sistemas de ensino estão dedicados
à adoção de medidas para diminuir os
reflexos negativos dessa suspensão e à
elaboração do plano de retomada das aulas
presenciais, por se tratar de uma circunstância
sem precedentes.
Mesmo não havendo uma data certa, é
Urgente planejar como se dará o retorno
gradual

das

atividades escolares no

pós-pandemia, com tudo que isso envolve:
acolhida

dos

professores e alunos,

protocolos de saúde e higiene, avaliação
diagnóstica dos alunos, reorganização do
calendário escolar, reposição de conteúdos
pedagógicos e atividades de recuperação
para abrandar os prejuízos à aprendizagem.
Assim, prevista na Constituição de 1988 em seu artigo 205 na LDB de 1996
e no Estatuto da Criança e do Adolescente a garantia à educação como direito
fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade é que este
documento foi criado com o objetivo em nortear uma nova rotina e fluxo escolar,
bem como prevenir e controlar novas infecções pelo Coronavírus na Rede
Municipal de Ensino do Município de Ipiranga.
Cabe à equipe diretiva da Instituição, toda a logística para a retomada das
atividades escolares com os protocolos de higiene, distanciamento entre os
alunos e escalonamento das turmas.
As normas contidas neste documento serão tratadas com direcionamento e
embasadas nos protocolos de biossegurança vigentes que seguem as
orientações da OMS – Organização Mundial da Saúde. Tendo como objetivo
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orientar e auxiliar os integrantes da comunidade escolar (professores, estudantes,
famílias, coordenadores pedagógicos e diretores) na retomada das aulas ou
quando forem elaborar seus próprios protocolos ou planos de retorno às
atividades presenciais.
Retomar a rotina escolar durante a pandemia requer mais do que cuidados
sanitários. A reprodução de restrições de contato social dentro do ambiente
escolar pode acarretar impactos no estado emocional dos alunos que é
considerado um dos motores da aprendizagem. Sem contar que não podemos
nos esquecer da saúde mental e psicológica de todos os funcionários da
Instituição. A orientação é que as estratégias de volta às aulas presenciais sejam
construídas com apoio de outras áreas, como a psicologia.
Por esse motivo, cada escola ao receber este documento norteador, terá
um prazo para elaborar o protocolo da escola e apresentá-lo a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura que o aprovará por meio da Comissão Municipal
de Gerenciamento da Pandemia Covid-19, instituída para fiscalizar o cumprimento
das recomendações para o funcionamento seguro das unidades escolares. Esse
protocolo deve ser implementado sob a fiscalização da Comissão Escolar, criada
para esse fim, em articulação com a Comissão Municipal já referida.
Dessa forma, convidamos a comunidade escolar
e sociedade em geral, a unir-se a nós nessa
empreitada, a tomarem conhecimento desse
documento, que tem o propósito de fornecer
orientações e apresentar medidas praticáveis
de segurança. Juntos e conscientes do dever
de cada um, conseguiremos cumprir as
estratégias propostas que objetivam garantir
a segurança da vida do público que compõe
a comunidade escolar.
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INTRODUÇÃO

Visando auxiliar a comunidade escolar da Rede Municipal de Ensino de
Ipiranga na retomada das Atividades Presenciais e considerando o Parecer CNE:
Orientações Educacionais para a realização de Aulas e Atividades Pedagógicas
Presenciais (Covid-19: Volta às Aulas do Conselho Nacional de Educação),
Resolução Conjunta SMEC/CME n.º01/2020, Resolução Conjunta SMEC/CME
N.º 02/2020, Resolução SESA Nº 1231/2020, Prefeitura Municipal de Ipiranga,
Decreto Nº. 18/2020, Prefeitura Municipal de Ipiranga, Decreto Nº. 27/2020.
O documento tem como proposta disponibilizar informações facilmente
acessíveis para escolas da Rede Municipal de Ensino de Ipiranga, destacando a
comunicação sobre os mecanismos de transmissão da Covid-19 e a
implementação de boas práticas que possam contribuir para a promoção da
saúde e a prevenção dessa doença nas escolas. Poderá contribuir, portanto, para
a tomada de decisão pela gestão, pelos trabalhadores e pela comunidade escolar
(alunos, professores, gestores, famílias e entorno escolar).

Os encaminhamentos presentes neste protocolo são fruto do trabalho da
Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia Covid–19/Educação criada
pelo Decreto Municipal nº83/2020 com a participação dos coordenadores e
gestores escolares da Educação, da Merenda Escolar, e Secretarias Municipais
de: Administração, Planejamento, Saúde, Assistência Social, Contabilidade e
Finanças, Conselho Municipal de Educação e Conselho Tutelar.
O presente protocolo tomou como base os documentos e sugestões
produzidos pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), pela
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Ministério da
6

Educação (MEC), Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC ),
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Protocolo de Retorno às aulas presenciais
do Rio Grande do Norte, Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das
Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica- MEC, além dos
cuidados relativos à educação alimentar e nutricional e à segurança dos
alimentos, elaborados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Por fim, ressaltamos a necessidade de atualização contínua deste
documento, bem como a compreensão de que as medidas de saúde pública e os
esforços de proteção social precisarão ser continuamente realizados para
minimizar os impactos da Covid-19 e para a proteção de todas as vidas.
A viabilidade de adoção de medidas de proteção, como as que estão
listadas nesse documento, deve ser cuidadosamente analisada por todos da
comunidade escolar, inclusive para a definição de que o retorno sem
determinadas condições não deve ocorrer.
O manual está organizado em oito partes: Protocolo de Biossegurança,
Protocolo de Higienização e Desinfecção, Protocolo de Alimentação, Protocolo de
Transporte Escolar, Protocolo de Comunicação, Protocolo de Medidas para
Educação Infantil, Protocolo de Gestão de Pessoas, Protocolo de Contingência
em Caso de Nova Suspensão.
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As medidas sociais em saúde são, então, desdobradas em: medidas gerais
independentes da fase da Covid-19 em que se encontra o município;
recomendações sobre medidas de segurança sanitária que deverão fazer parte
do Plano de Retorno das atividades escolares presenciais; os cuidados com o
transporte escolar, com as áreas comuns, com o uso da biblioteca, com o uso de
equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva e com a ventilação
dos ambientes; as medidas mais adequadas dentro das salas de aula e as
estratégias a serem adotadas para garantir o distanciamento físico entre grupos;
além de serem pontuados os registros da OMS e da SESA/PR para o uso de
máscaras.
Assim, consideramos de fundamental importância que tais normas e
diretrizes façam parte do horizonte de modificações possíveis que a gestão
pública deve implementar para garantir o retorno às atividades de ensino
presencial com segurança para professores, estudantes e todos os trabalhadores
da área da educação.

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
I.

Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SMEC.

II.

Comissão

Municipal

de

Gerenciamento

da

Pandemia

da

Covid-

19/Educação.
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III.

Comissão Escolar de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19.

IV.

Escolas e Centros de Educação Infantil.

Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC)
1. Articular com a Prefeitura Municipal para instituir a Comissão Municipal de
Gerenciamento da Pandemia da Covid-19;
a)

Composição sugerida

I.

Representante da Secretaria de Educação, que a presidirá;

II.

Representante da Secretaria de Saúde;

III.

Representante da Secretaria de Assistência Social ou equivalente;

IV.

Representante da Secretaria Municipal de Fazenda ou de Administração;

V.

Representante dos profissionais e trabalhadores de educação;

VI.

Representante dos estudantes da educação básica;

VII.

Representante do Conselho Municipal de Educação;

VIII.

Representante das Comissões Escolares;

IX.

Representante das escolas da rede estadual;

X.

Representante das escolas da rede privada;

2. Definir representante da Secretaria Municipal de Educação para integrar a
Comissão Municipal e manter contato com as Comissões Escolares;
3. Organizar os dados educacionais da rede municipal de educação para
subsidiar os trabalhos da Comissão Municipal (matrículas públicas e conveniadas,
por etapas e modalidades; número de crianças e estudantes atendidos pelo
programa de transporte escolar; número dos profissionais e trabalhadores em
educação; infraestrutura das escolas – água, saneamento básico/ lixo e esgoto,
energia elétrica);
4. Executar as ações planejadas no âmbito da Comissão Municipal de
Gerenciamento da Pandemia da Covid-19;
5. Mobilizar as escolas e os centros de educação infantil (municipais) para
organizarem suas Comissões Escolares de Retorno às Aulas, garantindo a
participação nessas comissões dos respectivos conselheiros escolares (diretor da
escola;

coordenador

pedagógico;

representante

dos

professores

e

dos

trabalhadores em educação; representante dos estudantes, quando for o caso;
representante das famílias), bem como de outros representantes da comunidade
escolar, se necessário;
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6.

Realizar reuniões virtuais periódicas entre as equipes técnicas da

Secretaria, das escolas e dos centros de educação infantil da rede municipal de
educação;
7.

Reunir, preferencialmente de maneira virtual, as Comissões Escolares para

deliberar sobre os procedimentos de retorno às aulas;
8.

Discutir com as Comissões Escolares ações de acolhimento às crianças,

estudantes, profissionais e trabalhadores em educação;
9.

Acompanhar a entrega dos materiais específicos para a prevenção à

Covid-19 nas escolas e centros de educação infantil;
10.

Monitorar o cumprimento das normas e dos protocolos estabelecidos pela

Comissão Municipal, pelas escolas e centros de educação infantil e identificar
possíveis dificuldades;
11.

Garantir o cumprimento de que os veículos da secretaria e aqueles usados

no transporte escolar sejam higienizados com a periodicidade estabelecida;
12.

Garantir o cumprimento do uso dos equipamentos de segurança a todos os

profissionais e trabalhadores da educação (escolas e centros de educação
infantil);
13.

Coordenar o processo de reorganização do currículo e dos projetos

político-pedagógicos das escolas e centros de educação infantil, considerando:
a)

Especificidades das etapas e modalidades;

b)

Redefinição do papel das escolas: construção de conhecimentos,

habilidades, competências e atitudes;
c)

Promoção da saúde e do bem-estar;

d)

Desenvolvimento das competências socioemocionais;

e)

Desenvolvimento de estratégias para implementar novas metodologias,

como o ensino híbrido;
f)

Promoção de atividades paralelas de recuperação de aprendizagem;

g)

Organização de acervo de atividades e plataformas digitais públicas e

gratuitas;
h)

Promoção de avaliação diagnóstica inicial pelas escolas;

i)

Discussão e tomada de decisão sobre os processos de avaliação,

aprovação, progressão continuada;
14.

Levantar demandas para a formação de gestores, profissionais e

trabalhadores da educação em diversas áreas temáticas;
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15.

Identificar as especificidades locais das etapas e modalidades, como por

exemplo;

a)

Educação Infantil:

I.

Creche

(1)

Avaliação das condições de oferta (risco de contaminação);

(2)

Estabelecimento de normas de higiene e prevenção no cuidado com as

crianças;
(3)

Organização de atividades pedagógicas mediadas pela família;

II.

Pré-escola:

(1)

Organização de atividades pedagógicas mediadas pela família;

b)

Anos iniciais do Ensino Fundamental

I.

Análise diferenciada das necessidades das crianças do ciclo de

alfabetização.
c)

Anos Finais do Ensino Fundamental:

I.

Análise diferenciada das necessidades das crianças e estudantes

concluintes do Ensino Fundamental.
d)

Educação Especial (Classe Especial e Sala de Recursos)

I.

Garantia da participação dessas crianças e estudantes em todos os dias de

aulas presenciais.
e)

Educação de Jovens e Adultos;
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I. Análise diferenciada das necessidades dos jovens e adultos.
f)

Educação do Campo;

16.

Monitorar e avaliar o processo gradual de retorno às aulas presenciais;

Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da Covid19 /
Educação:

I.

Planejar as ações a serem realizadas pela Comissão, estabelecendo

cronograma e prazos;
II. Articular, com municípios vizinhos, Núcleo Regional de Educação e com a
Comissão Estadual de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19, a construção
conjunta de um planejamento a partir do contexto microrregional.
a)Aspectos a serem verificados, entre outros:
•

Definição da data de retorno das aulas presenciais.

•

Atuação de profissionais e trabalhadores da educação em diferentes

escolas.
•

Discussão da reorganização do calendário escolar.

•

Reorganização da oferta do transporte escolar, a fim de garantir a

ocupação segura do veículo e o atendimento a todas as crianças e estudantes
contemplados pelo programa.
III. Elaborar e aprovar normas e protocolos de segurança sanitária, de higiene,
saúde e prevenção para o espaço escolar.
IV. Elaborar o plano pedagógico de retorno às aulas, com cronograma de retorno,
considerando:
a)

Observação e respeito aos marcos legais, normatizações e diretrizes para

a organização do processo de retorno às aulas. Tais como, Constituição Federal,
Lei de Diretrizes e Bases, Base Nacional Comum Curricular, Parecer 5/ 2020 do
Conselho Nacional de Educação, Medida Provisória 934/ 2020, resoluções e
diretrizes dos conselhos nacional, estadual e municipal de educação e legislação
que poderá vir a ser sancionada.
b)

Garantia de aprendizagem, com acesso e permanência.

c)

Planejamento e reorganização dos tempos e espaços escolares, com

redefinição do número de crianças e estudantes por sala de aula, escalonamento
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das crianças e estudantes em aulas presenciais e em atividades não presenciais
(complementares).
d)

Oferta de vagas a crianças e estudantes oriundos da rede privada.

e)

Promoção de busca ativa e combate à evasão escolar.

f)

Definição da ordem de retorno gradativo das etapas e modalidades: Ensino

Fundamental - Anos iniciais; Ensino Fundamental - Anos finais; Educação de
Jovens e Adultos; Educação Especial e Educação do Campo e Educação Infantil
(Creche, 4 e 5 anos).
g)

Levantamento sobre a efetividade da oferta de atividades não presenciais

durante o período de suspensão das aulas.
h)

Avaliação da possibilidade de, em algumas escolas, permanecer a oferta

de aulas presenciais a todos os estudantes ao mesmo tempo.
V.

Identificar acometidos pela Covid-19 e óbitos entre os profissionais e

trabalhadores da educação, crianças, estudantes e famílias.
VI.

Identificar crianças, estudantes, profissionais e trabalhadores da educação

integrantes de grupos de risco.
a)

Definir como será feita a oferta do ensino-aprendizagem a essas crianças e

estudantes.
b)

Definir como será reorganizado o regime de trabalho desses profissionais e

trabalhadores da educação (trabalho remoto).
VII.

Identificar casos suspeitos e sintomáticos entre crianças e estudantes,

profissionais e trabalhadores da educação.
a)

Definir protocolos de atendimento a crianças, estudantes, profissionais e

trabalhadores da educação que se sentirem mal na escola ou no centro de
educação infantil.
b)

Encaminhar casos suspeitos/ sintomáticos à área de saúde.

VIII.

Monitorar evolução de número de infectados, internações, óbitos entre os

membros da comunidade escolar.
IX.

Articular com as Secretarias de Saúde e de Assistência Social ações para

o atendimento psicológico ou de orientação educacional a crianças e estudantes,
suas famílias, profissionais e trabalhadores da educação.
X.

Promover ações para garantir o atendimento de saneamento básico e o

abastecimento de água potável em todas as escolas e centros de educação
infantil.
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XI.

Estabelecer protocolos para manuseio dos alimentos e limpeza dos

utensílios utilizados na alimentação escolar.
XII.

Definir como será a oferta de alimentações/ refeições individuais nas

escolas e centros de educação infantil. Se em refeitórios, com distanciamento
social, ou em sala de aula.
XIII.

Promover ações de comunicação e transparência, por meio de materiais

informativos sobre:
a) Prevenção, atribuições e responsabilidades (do governo e dos cidadãos).
b) Suspensão de trabalhos em grupo, festas, competições entre outras possíveis
aglomerações.
c) Higiene respiratória e contato das mãos com o corpo e com superfícies.
d) Uso de máscaras (tempo de uso, tamanho, materiais, limpeza e conservação –
se não forem descartáveis) ou de escudo facial de acetato em crianças de 2 anos
a 6 anos.
e)

Orientações para os familiares acompanharem a saúde de seus filhos.

f) Importância de todos retornarem às escolas.
XIV. Criar e fortalecer as condições para exercício da gestão democrática,
contemplando:
a) Planejamento das ações de maneira articulada.
b) Fortalecimento da relação família-escola.
c) Definição de estratégias e procedimentos com as Comissões Escolares de
Gerenciamento da Pandemia da Covid-19.
XV. Construir proposta de reorganização do calendário escolar, considerando
entre outros pontos:
a) Definição dos dias letivos e cumprimento da carga horária mínima.
b) Cancelamento de eventos escolares como jogos, competições, festas,
exposições, feiras.
c) Resultados da avaliação diagnóstica inicial.
d) Utilização de sábados, recessos e feriados para composição do novo
calendário, se necessário.
XVI. Levantar demandas para a de formação de gestores, profissionais e
trabalhadores da educação em diversas áreas temáticas.
XVII. Indicar os equipamentos de segurança necessários para os profissionais e
trabalhadores da educação das escolas.
14

XVIII- Mobilizar as escolas municipais para organizarem suas Comissões
Escolares de Retorno às Aulas, garantindo a participação nessas comissões dos
respectivos conselheiros escolares (diretor da escola; coordenador pedagógico;
representante dos professores e dos trabalhadores em educação; representante
dos estudantes, quando for o caso; representante das famílias), bem como de
outros representantes da comunidade escolar, se necessário.
XIX- Elaborar planejamento e estratégias para a possibilidade das aulas
presenciais serem suspensas novamente.

Comissões Escolares de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19

1. Planejar as ações e as estratégias a serem realizadas no espaço escolar,
conforme as orientações da Comissão Municipal, estabelecendo cronograma e
prazos.
2. Monitorar a execução pela escola ou centro de educação infantil das
orientações da Comissão Municipal.
3. Levantar informações junto a Secretaria de Saúde sobre a situação
epidemiológica da escola, do bairro, para repassar à Comissão Municipal.
4. Definir com a escola ações de acolhimento às crianças, estudantes,
profissionais e trabalhadores em educação e famílias.
5. Definir meios de comunicação com as famílias.
6. Promover ações em caso de infrequência de estudantes.
7. Verificar os resultados da avaliação diagnóstica e ações de recuperação.
8. Participar da reformulação do projeto político-pedagógico da escola.
9. Verificar e ampliar as condições de acesso à Internet da escola.
10. Verificar os equipamentos tecnológicos disponíveis a crianças, estudantes e
profissionais da educação na escola e em casa.
11. Acompanhar a realização de ações integradas com saúde, educação e
assistência social.
12. Definir a sinalização de locais do espaço escolar.
13. Definir a disposição de produtos para higienização.
14. Verificar o cumprimento de rotinas de higienização das mãos.
15. Verificar se a periodicidade da limpeza de todos os espaços escolares está
sendo cumprida.
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16. Promover ações de apoio à comunidade escolar, referentes às questões
sociais e psicológicas causadas pela pandemia.
17. Contribuir com a reorganização do calendário, identificando crianças e
estudantes do mesmo grupo familiar.
18. Divulgar o novo calendário escolar.
19. Elaborar recomendações e rotinas para os profissionais e trabalhadores da
educação que trabalham com bebês e crianças pequenas, conforme protocolo da
Comissão Municipal. Como, por exemplo, a troca das roupas dos profissionais
antes de iniciarem suas atividades com as crianças.
20. Organizar horários alternados para atendimento às famílias e comunidade,
fluxo de profissionais e trabalhadores da educação, oferta da alimentação escolar,
uso de banheiros.
21. Definir e divulgar as regras para visitas de pais e familiares.
22. Definir normas de acesso e uso de espaços comuns nas escolas e centros de
educação infantil, considerando as orientações da Comissão Municipal, como, por
exemplo, brinquedotecas, bibliotecas, salas de apoio educacional, salas de
atividades, parques de recreação.
23. Organizar o escalonamento dos tempos de recreação e intervalos,
considerando o agrupamento por faixas etárias.
24. Adaptar e diminuir os tempos das atividades, garantindo que as mesmas
aconteçam em pequenos grupos.
25. Organizar fluxo de entrada e saída das crianças e estudantes, de maneira
alternada.
26. Determinar que as atividades físicas respeitando o distanciamento e normas
do protocolo de biossegurança.
27. Suspender atividades práticas que envolvam manipulação de objetos.
28. Monitorar o cumprimento das regras para o uso de máscaras.
29. Contribuir com o processo de reorganização do currículo e dos projetos
político-pedagógicos a ser feito pela SMEC, escolas e centros de Educação
Infantil.
30. Verificar se a reorganização das salas de aula e berçários atende aos
protocolos da Comissão Municipal, tais como:
a) Organização das mesas e cadeiras no formato tradicional;
b) Garantia de espaçamento entre as crianças e estudantes de 1,5 metros;
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c) Manutenção de lugares fixos nas salas de aula;
d) Diminuição do número de decorações e objetos não necessários;

Escolas e Centros de Educação Infantil

1. Executar os protocolos indicados pelas Comissões Municipal e Escolar, entre
os quais:
a) Promover ações de acolhimento às crianças, estudantes, profissionais,
trabalhadores da educação e famílias.
b) Verificar diariamente a temperatura corporal das crianças e estudantes,
profissionais e trabalhadores da educação.
c) Instalar panos ou capachos com água sanitária na entrada da escola.
d) Promover a limpeza e higienização de todos os espaços escolares, com
atenção especial aos “pontos de contato” dos locais.
e) Desinfetar e limpar os reservatórios de água e bebedouros da unidade
educacional, antes do retorno das aulas e com uma periodicidade, no mínimo,
semestral.
f) Instalar pias e lavatórios em áreas externas.
g) Verificar e limpar os sistemas de ventilação.
h) Demarcar as áreas de distanciamento social nos espaços físicos das escolas e
dos centros de educação infantil.
i) Instalar vidros/ placas de acrílico na secretaria ou coordenação, a fim de manter
uma separação entre a equipe de recepção e as famílias.
j) Desativar bebedouros com disparo para boca e incentivar a utilização de
garrafinhas individuais.
k) Organizar os espaços para oferta da alimentação escolar.
l) Manter as condições adequadas dos espaços escolares: salas de aula,
berçários, fraldários, banheiros, corredores, lavatórios, refeitórios, bibliotecas,
brinquedotecas.
m) Organizar o uso de materiais didáticos, brinquedos e jogos de modo a fim de
evitar o compartilhamento.
n) Retirar de uso brinquedos com material poroso e/ ou de difícil higienização.
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o) Monitorar o tempo de espera de possíveis agrupamentos de crianças e
estudantes, como, por exemplo, durante a oferta da alimentação escolar em
refeitórios.
p) Promover a discussão sobre a reformulação do projeto político-pedagógico da
escola com a participação da comunidade escolar.
q) Monitorar as formações realizadas pelos profissionais e trabalhadores da
educação, para apurar demandas e dificuldades.
r) Organizar a realização das horas-atividades dos profissionais do magistério,
considerando as necessidades atuais.

18

PROTOCOLO DE
BIOSEGURANÇA

AMBIENTE ESCOLAR
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1.

ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES

O respeito ao princípio do distanciamento físico é uma condição essencial
para a saúde. Cada Unidade Escolar deverá avaliar sua capacidade de
adequação do ambiente e, com base nas diretrizes, estabelecer o melhor cenário
para segurança.
•

A capacidade de acomodação é determinada de forma a cumprir as

medidas sanitárias a serem aplicadas. Antes do retorno dos estudantes à escola,
as salas de aula devem ser organizadas de modo a respeitar distanciamento
mínimo de 1,5 metros entre as mesas.
•

O ideal é manter as salas ventiladas e com as janelas abertas, quando isso

não for possível, as instalações deverão ser ventiladas com frequência com
duração de pelo menos 10 a 15 minutos de cada vez. As salas de aula e outras
salas ocupadas durante o dia devem ser obrigatoriamente, ventiladas pela manhã
antes da chegada dos estudantes, durante cada recreio, na hora do almoço
durante a limpeza das instalações.
•

Para salas equipadas com ventilação mecânica, seu bom funcionamento

deve ser verificado, com limpeza regular dos filtros.
•

Fornecer guias físicos, tais como fitas adesivas no piso, para marcação que

evidenciem as necessidades de distanciamento em áreas estratégicas, bem como
para marcação de mão única em determinados corredores, para minimizar o
tráfego frente a frente.
•

Adaptar, sempre que possível, espaços mais amplos para salas de aula.

•

Instalar dispensers de álcool em gel a 70%, preferencialmente com

acionamento por pedal, nas áreas de circulação.
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•

Não será permitida a entrada de visitantes e entregadores nas salas. Os

destinatários serão avisados por telefone para virem receber suas encomendas
no portão da escola, salvo em casos de extrema necessidade.
•

A limpeza e a desinfecção de todos os ambientes internos e externos do

estabelecimento de ensino devem ser intensificadas, sobretudo de superfícies
habitualmente

muito

tocadas,

como:

corrimãos,

telefones,

teclados

de

computador, torneiras, maçanetas de portas, interruptores de energia, entre
outros.

I.

•

Procedimentos para realização da aferição de temperaturas

Na chegada, o examinador deve lavar as mãos com água e sabão por pelo

menos 20 segundos ou, se água e sabão não estiverem disponíveis, usar álcool
em gel 70% ou outro produto devidamente aprovado pela Anvisa.
•

Durante a inspeção, o examinador deverá estar devidamente paramentado,

máscara e face shield (protetor facial), capaz de proteger o rosto e as membranas
mucosas do rastreador de gotículas respiratórias.
•

Colocar luvas descartáveis.

•

Aferir a temperatura do estudante ou trabalhador.

•

Na situação em que a temperatura aferida for maior que 37,1ºC, a pessoa

deverá ser encaminhada à sala de isolamento para que sejam realizadas as
orientações. Caso seja um estudante menor de idade, deverá ser realizado o
contato com os responsáveis.
•

Limpar e desinfetar os termômetros, de acordo com as instruções do

fabricante e as orientações da Anvisa.
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II.
•

Organização do ambiente escolar para atividades presenciais
Deve-se orientar que o uso de equipamentos compartilhados, tais como

impressoras, deve ser feito de forma coordenada de acordo com a seguinte
orientação: caso itens como impressora estejam sendo usados por outra pessoa,
mantenha o distanciamento físico recomendado.
•

Deve-se higienizar as mãos antes e depois do uso das impressoras,

incluindo as situações de alimentação ou troca de papel, para que não sejam
contaminados.
•

Deve-se higienizar as mãos antes e depois do uso de papeis, livros,

encomendas e outros materiais de uso compartilhado.
•

Realizar limpeza e desinfecção das salas de aulas nos períodos de

intervalo para realização dos lanches e refeições, bem como, do ambiente e
superfícies a cada troca de turma e entre os períodos das atividades.
•

Deve ser providenciado o escalonamento de professores para dinamizar o

atendimento presencial, bem como o auxílio nos momentos de entrada, intervalos,
acesso aos banheiros, saída, entrega de refeições e outros.

III.

Organização das salas de aula para todas as modalidades de ensino
na educação básica.
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Para melhor adaptação deste plano de contingência e, caso os espaços
físicos que existem atualmente na Escola não sejam suficientes para preservar o
distanciamento social, serão utilizadas estratégias de realização de rodízios, tais
como:
•

Devem ser adotadas e mantidas estratégias para o controle de lotação,

organização do fluxo de entrada e saída, restrição de acesso e afastamento
mínimo de 1,5 metros entre as pessoas, de forma a garantir o distanciamento
físico necessário.
•

A disposição dos mobiliários (cadeiras, poltronas, mesas, armários,

equipamentos tecnológicos, outros) deve ser alterada e alguns deles podem ser
removidos temporariamente ou ter seu uso bloqueado, se necessário, a fim de
garantir o afastamento.
•

Fornecer guias físicos, como a marcação com fitas adesivas no piso das

salas indicando posicionamento de mesas e cadeiras.
•

As mesas devem estar dispostas com a mesma orientação, evitando uma

disposição que implique estudantes virados de frente uns para os outros.
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O número de alunos por sala a partir 1º ano do Ensino Fundamental I, deve seguir
a estruturante de:
•

Salas com até 20 alunos, deverão ser organizadas de acordo com o

tamanho do espaço, observando o distanciamento de 1,5 metros de um estudante
a outro, obedecendo a marcação no piso e/ou cadeira, previamente feita, de
acordo com a realidade de cada escola.
•

Turmas de 21 e 30 alunos devem ser escalonadas em dois grupos

tomando por base o tamanho da sala, garantindo distanciamento de no mínimo
1,5 metros de um estudante a outro, obedecendo a marcação no piso e/ou
cadeira, de acordo com a realidade de cada escola.
•

Cada sala de aula deve ser, sempre que possível, utilizada pelo mesmo

grupo de estudantes, de acordo com a dimensão e características da escola.
•

Rotinas de revezamento, horários de entrada e saída, recreação,

alimentação, demais deslocamentos dos estudantes no ambiente escolar e
sinalização de rotas na entrada e dentro da escola.
•

Cada grupo de alunos deve permanecer vindo para a escola, de maneira

fixa, por uma semana e alternar com outro grupo na semana subsequente,
conforme a orientação acima citada.
•

O retorno gradual às atividades escolares, com priorização dos anos finais

em um primeiro momento.
•

Recomenda-se colocar placas com identificação, na entrada da sala de

aula, da quantidade máxima de pessoas.
•

Regulamentar o uso dos espaços de convivência: pátios e corredores são

espaços de manutenção do distanciamento social.
•

Está suspensa a realização de eventos internos que caracterizem

aglomeração de pessoas.

IV.

Ventilação dos ambientes

•

Deve-se privilegiar a ventilação natural, abrindo portas e janelas o máximo

de tempo possível, evitando-se, inclusive, o toque em maçanetas e fechaduras.
•

Manter uma ventilação adequada ou aumentar o fluxo de ar, quando for

possível.
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•

Deve-se aumentar ao máximo a entrada de ar externo, alterando, quando

necessário, as configurações de sistemas de ventilação.
•

Quando utilizado sistema de ar condicionado, este deve ser mantido com

seus componentes limpos e com a manutenção preventiva em dia, em
conformidade como Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC) sob
responsabilidade de um profissional habilitado, adotando estratégias que
garantam maior renovação do ar e maior frequência na limpeza dos
componentes.
•

Rever contratos de manutenção dos aparelhos de ar condicionado.

V.
•

Organização das salas de aulas de técnicas laboratoriais
Seguir

as

orientações

sobre

o

distanciamento

físico

expresso

anteriormente. Quando não forem viáveis, realizar rodízios entre os estudantes,
repensando a atividade e a própria dinâmica da aula no laboratório.
•

O uso compartilhado de equipamentos ou materiais destinados ao ensino

deve ser evitado. Em casos de extrema necessidade o compartilhamento poderá
ser realizado desde que haja desinfecção destes itens com álcool 70% ou outro
produto similar, antes e após o uso.
•

Devem ser utilizadas as normas para desinfecção das superfícies do

laboratório.
•

Eventualmente, caso necessário, os laboratórios poderão ser utilizados

como salas de aulas, desde que seguidas as normas vigentes nos laboratórios
sobre biossegurança.

25

VI.

Biblioteca

•

Deve-se regulamentar o uso de biblioteca: o serviço de consulta de livros

deverá ser suspenso, pelo menos, no primeiro mês de retorno às atividades
educacionais, com avaliação contínua sobre as possibilidades e condições de
retorno. Deve-se discutir com os profissionais que atuam no setor as rotinas para
manutenção da integridade do acervo, bem como procedimentos para
higienização e desinfecção dos materiais. O retorno às atividades da biblioteca
deve ser gradual e parcial, conforme orientações gerais expressas nesse
documento.
•

Permanecer, preferencialmente, com atendimento virtual.

•

Promover o compartilhamento de obras literárias por meio digital.

Para reabertura da biblioteca
•

Separar uma estante para material devolvido.

•

Receber e entregar o livro sempre com luvas.

•

Evitar pôr o livro devolvido no acervo nos próximos 5 dias, como também

não o liberar para empréstimo.
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•

Aguardar um período de 6 dias para higienizar o livro com álcool em gel

70% e papel toalha. Para esse procedimento o servidor responsável pela
biblioteca deverá fazer uso do Equipamento de Proteção Individual.
•

Retornar o livro para o acervo, após a higienização o mesmo pode ser

liberado para empréstimo.
•

Limpar mesas, maçanetas e outros materiais no mínimo a cada três horas

e após o uso.
•

Garantir a desinfecção de todo o local, bem como mobiliário e

equipamentos, para ocupação dos trabalhadores.
•

No momento de devolução de um livro, após sua conferência, este deverá

ficar indisponível para empréstimo por, pelo menos, 7 dias.

VII.

Manejo das águas

•

Todos os bebedouros nos quais exista a possibilidade de aproximação da

boca com a fonte de água devem ser desativados.
•

Proibir o compartilhamento de copos.

•

Realizar higienização dos galões de água no momento de chegada dos

galões na Instituição de Ensino.
•

Produzir documento com indicação de procedimento operacional padrão

(POP) para higienização de bebedouros e dos galões, com atenção especial para
desinfecção contra o vírus SARS-CoV-2. Os profissionais que realizam o
manuseio destes itens devem estar adequadamente treinados para a realização
dos procedimentos e utilizando EPIs como máscaras e luvas.
•

Instalar, sempre que possível, pias e lavabos em espaços abertos,

reduzindo o fluxo de uso de banheiros para esse fim.
•

As garrafas para abastecimento de água devem ser de uso individualizado,

não devendo ser compartilhadas em nenhuma hipótese.

VIII.

Organização do ambiente dos sanitários

Os sanitários são ambientes de muita circulação na escola. Por esse motivo, o
cuidado com eles deve ser redobrado e seu uso deve ser controlado para evitar
aglomerações. Não pode faltar material para higiene.
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Cuidados:
•

Limitar o número de pessoas presentes nos banheiros para respeitar o

distanciamento físico mínimo de 1,5 metros entre as pessoas.
•

Gerenciar o fluxo de estudantes para os banheiros (saída e retorno à sala

de aula).
•

Certificar-se de que os mictórios utilizados estejam pelo menos 1 m

separados ou neutralizem todos os outros mictórios.
•

Ventilar frequentemente as instalações sanitárias e/ou verificar se a

ventilação está funcionando corretamente.
•

Pedir aos estudantes que lavem as mãos antes e depois de usar o

banheiro.
•

Supervisionar a lavagem das mãos depois de ir ao banheiro de acordo com

a equipe presente.
•

Garantir o fornecimento de consumíveis de uso nos banheiros durante o

dia (sabonete líquido, papel higiênico, toalhas de mão descartáveis, etc.).
•

Garantir uma limpeza diária completa e desinfecção regular de superfícies

frequentemente tocadas.
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•

Garantir o descarte de latas de lixo sempre que necessário e pelo menos a

cada turno.
•

Considerar que os banheiros são áreas de risco, portanto, a limpeza

desses espaços deverá ser realizada várias vezes ao dia, no menor intervalo de
tempo possível quando dos períodos de maior uso. Incentivar de forma ainda
mais consistente o uso de EPIs pelos trabalhadores que atuam na higienização
desses espaços.
•

Aplicar guias físicos, tais como fitas adesivas no piso, para a orientação do

distanciamento social nos halls de entrada.
•

Orientar que a descarga deve ser acionada com a tampa do vaso sanitário

fechada, pois estima-se que entre 40 e 60% das partículas virais conseguem
alcançar até 1 metro de distância acima do vaso sanitário, após a emissão de jato
de água.
•

Nos banheiros que possuem apenas uma cabine, quem estiver aguardando

deverá fazê-lo na marcação que será afixada no chão, preservando-se o
distanciamento de 1 metro da porta; Nos banheiros que possuem duas cabines,
uma das cabines será desativada, quem estiver aguardando, deverá fazê-lo na
marcação que será afixada no chão, preservando- se o distanciamento de 1 metro
da porta; Nos banheiros que possuem três ou quatro cabines, a(s) cabine (s) no
meio será (ão) desativada (s) e quem estiver aguardando deverá fazê-lo na
marcação que será afixada no chão, preservando-se o distanciamento de 1 metro
da porta.

IX.

Organização do ambiente das salas de reuniões /salas dos
professores / espaços coletivos onde circulam os adultos

Educadores também precisam cuidar das regras de distanciamento para evitar
contato físico próximo e possível contágio. O uso de máscaras é obrigatório.
Importante atentar-se para:
•

Usar assentos com pelo menos 1 metro de distância e evitar sentar frente a

frente.
•

Limpar e desinfetar antes / depois de uma reunião, não deixar nenhum

objeto ou desinfetá-lo antes do uso.
•

Ventilar regularmente ou garantir que a ventilação funcione corretamente.
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•

Bloquear as portas na posição aberta (para refrescar o ar e evitar vários

contatos da maçaneta).
•

Permanecer com o álcool gel sobre a mesa, especialmente se houver troca

de documentos em papel.
•

Garantir a desinfecção regular dos equipamentos coletivos (impressoras,

fotocopiadoras, telefones etc.).

2. PLANO DE FLUXO INSTITUCIONAL

Períodos de entrada, atividades coletivas e saída devem ser planejados
de modo a garantir os cuidados necessários à saúde.

Esta operação está sujeita a um estudo prévio das possibilidades de
adaptação, incluindo o transporte escolar e os estudantes com deficiência.
A ida aos períodos de alimentação deve ser realizada de modo organizado,
escalonado e supervisionado. As recreações devem ser organizadas por grupos
de classe, levando em consideração as recomendações relacionadas às regras
de distanciamento físico; em caso de dificuldades organizacionais, elas podem
ser substituídas por momentos de lazer dentro da sala de aula.

Procedimentos para realização da aferição de temperaturas na entrada
da instituição de ensino
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•

Na chegada, o examinador deve lavar as mãos com água e sabão por pelo

menos 20 segundos ou, se água e sabão não estiverem disponíveis, usar álcool
em gel 70% ou outro produto devidamente aprovado pela Anvisa.
•

Durante a inspeção, o examinador deverá estar devidamente paramentado,

com máscara, face shield (protetor facial), capaz de proteger o rosto e as
membranas mucosas do rastreador de gotículas respiratórias.
•

Colocar luvas descartáveis.

•

Aferir a temperatura com termômetro infravermelho de todos os servidores,

professores e estudantes na entrada e saída da escola.
•

Na situação em que a temperatura aferida for maior que 37,1ºC, a pessoa

deverá ser encaminhada à sala de isolamento para que sejam realizadas as
orientações.
•

Caso seja um estudante menor de idade, deverá ser realizado o contato

com os responsáveis.
•

O estudante/profissional de educação será autorizado a frequentar a escola

somente após o resultado do teste negativo do covid-19.
•

Limpar e desinfetar os termômetros, de acordo com as instruções do

fabricante e as orientações da Anvisa.

Realizar aferição da temperatura corporal, por meio de um termômetro
digital infravermelho e aplicação de questionário sobre sinais e sintomas
(com auxílio de um aplicativo)

Modelo

de

aplicação

de

checklist

sobre

sinais

e

sintomas

de

preenchimento diário (impresso ou em formato eletrônico):
Você teve ou tem algum dos seguintes sintomas que não pode atribuir a
outro problema de saúde?
Responda por favor SIM ou NÃO para cada questão. Você apresentou:
( ) Febre?
( ) Calafrios?
( ) Tosse?
( ) Falta de ar?
( ) Dor de garganta?
( ) Dores musculares?
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( ) Dor de cabeça?
( ) Diarreia?
( ) Perda de olfato ou paladar?
Outras questões necessárias...
• Formar os examinadores para adequada aplicação de questionários e aferição
da temperatura;

Fluxo no início, durante e final das aulas
•

Colocar uma ou mais pessoas nas entradas do estabelecimento para

orientar a chegada dos estudantes e o fluxo de pessoas.
•

Usar uma máscara e solução de álcool gel disponível, sempre com os

adultos.
•

Medir a temperatura de cada estudante, com termômetro sem contato

físico. Se houver algum sintoma ou febre (37,1° C ou superior), a criança não
deverá ficar na escola. Se a criança estiver desacompanhada deverá ficar isolada
até a chegada dos pais.
•

Identificar os fluxos de entrada e saída separando-os, se a configuração

das instalações permitir. Se a configuração da escola não permitir, uma direção
de passagem prioritária deve ser definida para garantir o distanciamento físico.
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•

Manter o distanciamento físico na fila de entrada por todos os meios

possíveis (sinais, marcação de solo, fita adesiva, barreira) em estreita
colaboração entre a escola e a comunidade.
•

Fornecer sinalização fácil de entender e visível (sinais, setas, cores como

vermelho/ verde, etc.).
•

Manter as portas de entrada (porta, portão e/ou catraca) abertas durante a

recepção (na medida do possível por questões de segurança) para limitar os
pontos de contato.
•

Evitar o acesso aos edifícios de todas as pessoas de fora da escola

(familiares, pais, outros cuidadores).
•

Favorecer o acompanhamento de pequenos grupos de estudantes até a

classe por um corpo docente da escola.
•

Organizar a lavagem das mãos (água e sabão com uma secagem

cuidadosa, de preferência com uma toalha de papel descartável). A lavagem pode
assumir a forma de atividades (música, design gráfico, vídeo explicativo). O uso
de uma solução de álcool gel, sob a supervisão de um adulto, pode ser
considerado, de acordo com a idade das crianças.
•

Garantir acesso direto à sala de aula (após lavar as mãos) sem interrupção

no retorno do intervalo ou em outra área de espera coletiva.
•

Abrir janelas para ventilação.

•

Verificar o isolamento de armários e estantes coletivos.

•

Não permitir compartilhamento de brinquedos.

•

Verificar se não há troca de itens pessoais.

•

Verificar se os materiais educacionais foram desinfetados e não os

compartilhar entre os estudantes.
•

Caso o estudante precise sair para ir ao banheiro, garantir a lavagem das

mãos novamente na volta à classe.

Final da Aula
Os horários de saídas devem ser alternados com outros grupos, evitando
aglomerações.

Será necessário:
•

Guiar o grupo respeitando o distanciamento físico e a direção do tráfego.
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•

A escola deve definir fluxos desenhados para entrada e saída, evitando

aglomerações.
•

Favorecer o tráfego de mão única, caso contrário definir uma direção

prioritária.
•

Verificar se os corredores estão livres em direção à saída.

•

Orientar o grupo para respeitar o distanciamento físico todos os dias.

•

Limitar as travessias definindo as áreas de espera adaptadas para

respeitar o distanciamento físico.

Fluxo no horário de intervalo
•

O período do recreio deverá ser repensado de modo a respeitar os horários

das refeições, mas, também, evitar aglomerações, escalonado.
•

Evitar travessias de classe e de estudantes.

•

Adaptar e reduzir o tempo de recreação de acordo com o número de

funcionários.
•

Organizar horários e definir os procedimentos para o início e o fim da

recreação.
•

Organizar as partidas e retorno às aulas em grupos adequados para

permitir um melhor controle do distanciamento físico.
•

Adaptar o monitoramento do trabalho no intervalo.

•

Garantir a conformidade com os métodos de barreira e o distanciamento

físico em jogos ao ar livre.
•

Proibir jogos de contato e de bola, e tudo o que envolva a troca de objetos,

bem como estruturas de jogo cujas superfícies de contato não possam ser
desinfetadas.
•

Isolar jogos e instalações externas que envolvam o contato coletivo de

objetos e superfícies.
•

Proibir o fornecimento e o uso de brinquedos coletivos.

•

Propor jogos e atividades que permitam o respeito por métodos de barreira

e distanciamento físico (favorecer atividades não direcionadas que limitem a
interação entre os estudantes).
•

Organizar a lavagem das mãos (água e sabão com uma secagem

cuidadosa, de preferência com uma toalha de papel descartável. O uso de uma
solução de álcool gel, sob controle rigoroso de um adulto, pode ser considerado).
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Antes do intervalo:
•

Verificar a consistência do planejamento da recreação.

•

Verificar se não há nenhum grupo no pátio e nos corredores antes de sair

da sala de aula.
•

Verificar o isolamento de instalações e jogos ao ar livre ou se a desinfecção

é eficaz.

Durante o intervalo:
•

Uso de máscara para o pessoal docente e outros funcionários.

•

Garantir a conformidade com os métodos de barreira e o distanciamento

físico.
•

Verificar se nenhum item pessoal é trocado.

Fluxo para atividades esportivas
•

Limite a prática apenas às atividades físicas de baixa intensidade se o

distanciamento físico específico para atividades esportivas não for possível. A
distância deve ser de 5 metros para caminhada rápida e 10 metros para corrida.
•

Não serão permitidos jogos de bola e jogos de contato e o uso de

equipamentos esportivos que possam ser manipulados por todos.
•

A prioridade serão as atividades esportivas individuais que permitam

preservar a distância física.

Fluxo para pessoal de fora do estabelecimento
Será necessário manter na recepção dispensador de álcool gel, para que o
pessoal externo possa desinfetar as mãos após a abertura / fechamento das
portas ou o manuseio de objetos. Esse dispensador de álcool gel deverá estar
fora do alcance dos estudantes. Importante lembrar das instruções gerais (pôster
ou entrega de uma folha de instruções).

Fluxo para agente de manutenção técnica
Toda manutenção, seja com agentes externos ou internos, deverá prever:
•

Uso de ferramentas individuais.
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•

Evitar compartilhar ferramentas e favorecer a alocação individual de caixas

de ferramentas. Se isso não for possível, limpar antes e após cada uso com
desinfetantes adequados.
•

Limpar a estação de trabalho pelo técnico no início e no final do serviço

com desinfetantes adequados.
•

Fornecer soluções de álcool gel ou um ponto de água com sabão e toalhas

descartáveis.
•

Lavar as mãos, mesmo que luvas sejam usadas.

•

Será imprescindível reavaliar os riscos, levando em consideração o

contexto atual, para cada intervenção de manutenção que apresenta riscos
particulares de contaminação.

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA O DESLOCAMENTO

A escola deverá orientar estudantes e trabalhadores que ao sair de casa:
• Evitem levar itens desnecessários.
• Certifiquem-se de estar levando máscaras extras para as eventuais trocas.
• Levem embalagens, tais como sacos plásticos com fechamento hermético, para
acondicionar as máscaras não cirúrgicas usadas e as usadas (utilizar sacos
diferentes).
• Não emprestem ou usem máscaras de outras pessoas.
• Se possível, tenham sempre um recipiente com álcool em gel 70%, ou outro
produto devidamente aprovado pela Anvisa, para higienização das mãos.
• Ao chegarem à sua estação de trabalho ou estudos, deixem seus pertences em
um local seguro e higienizem as mãos.

Obrigatoriedade do uso de máscaras para acesso e permanência na
Instituição de Ensino
•

O uso de máscara é obrigatório para todas as pessoas que frequentarem o

estabelecimento, inclusive no interior das salas de aula e demais locais de uso
coletivo. (Conforme Lei Estadual nº 20.189, de 28 de abril de 2020).
•

Estudantes a partir do 1º ano devem usar máscaras dentro do ambiente

escolar.
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•

O uso da máscara não dispensa as outras medidas de saúde pública, tais

como o distanciamento social e a higienização das mãos e face. Mesmo portando
máscaras,

todos deverão

seguir as demais normas de biossegurança

estabelecidas no plano de retorno de boas práticas de biossegurança. As
máscaras devem ser usadas para a proteção de pessoas saudáveis (proteger a
si, quando em contato com alguém infectado) e para evitar a propagação da
transmissão quando usadas por uma pessoa infectada.
•

É obrigatório o uso de máscaras individuais, com recomendação de troca a

cada 3 horas (máscaras não cirúrgicas ou „de tecido‟) ou a cada 4 horas
(máscaras cirúrgicas) coincidindo, preferencialmente, com os intervalos das
refeições (momento em que já se retira a máscara). Adicionalmente, recomendase a troca das máscaras sempre que estiverem sujas ou molhadas.
•

As máscaras só devem ser manipuladas somente após a higienização das

mãos e deverão permanecer adequadamente no rosto, de forma a cobrir o nariz a
boca, não sendo permitido o uso inadequado.
•

A Escola deverá instruir seus trabalhadores e estudantes o uso correto da

máscara, inclusive enfatizando os pontos vulneráveis quando do uso da máscara.
•

Para maior inclusão, sobretudo das pessoas com deficiência, incentivar

máscaras com material transparente na frente da boca.
•

Para demais orientações, consultar as orientações gerais - máscaras

faciais de uso não profissional da ANVISA.

Como colocar corretamente máscaras cirúrgicas e não cirúrgicas:
•

Antes de tocar na máscara, limpe as mãos com álcool em gel 70% ou lave

as mãos com água e sabão.
•

Inspecione a máscara quanto a rasgos ou buracos; não use uma máscara

que foi usada anteriormente ou está danificada.
•

Verifique qual lado é o topo geralmente é onde a tira de metal está.

(máscara cirúrgica).
•

Em seguida, identifique o interior da máscara, que geralmente é o lado

branco.
•

Coloque a máscara no rosto, cobrindo o nariz, a boca e o queixo,

certificando se de que não haja espaços entre o rosto e a máscara.
•

Aperte a tira de metal para que ela se molde ao formato do seu nariz.
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•

Lembre-se, não toque na frente da máscara enquanto a estiver usando

para evitar contaminação; se você tocar acidentalmente, limpe as mãos.

Como remover as máscaras cirúrgicas e não cirúrgicas:
•

Antes de tocar na máscara, limpe as mãos com um sabonete à base de

álcool ou água e sabão.
•

Remova as tiras por trás da cabeça ou orelhas, sem tocar na frente da

máscara.
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•

Ao remover a máscara, incline-se para frente e afaste-a do rosto. As

máscaras cirúrgicas são para uso único apenas; descarte a máscara
imediatamente, de preferência em uma lixeira fechada.
•

Limpe as mãos depois de tocar na máscara.

•

Esteja ciente da condição da máscara e a substitua se ficar suja ou úmida.

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE COM SINTOMA

Se um ou mais sintomas ocorrerem em um estudante (como tosse, espirro,
falta de ar, dor de garganta, fadiga, distúrbios digestivos, sensação de febre, etc.),
este deverá ser isolado de imediato em sala dedicada. O uso da máscara, nesse
caso, é recomendado. Em caso de dúvida, entrar em contato com o serviço de
saúde.
Deverá ser feita a chamada imediata dos familiares ou responsáveis legais
para vir buscar o estudante, respeitando os métodos de barreira. O estudante
poderá retornar às aulas somente após liberação médica.
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Procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 no
estabelecimento de ensino.

O estabelecimento de ensino deve prever área individualizada para
permanência temporária de casos suspeitos de COVID-19 que surgirem no
decorrer da atividade escolar, ou para os casos em que houver impossibilidade de
se

buscar o

estudante febril imediatamente, até os encaminhamentos

necessários.
•

O local deve possuir condições para manutenção do distanciamento físico

necessário e estar próximo a um banheiro, a fim de evitar trânsito do caso
suspeito por demais áreas do ambiente escolar.
•

A temperatura do estudante deve ser monitorada nos próximos 15 a 30

minutos, após a primeira aferição para avaliar se está em ascensão ou em
declínio.
•

Caso qualquer trabalhador ou estudante apresente sinais ou sintomas da

Covid-19, a orientação é de que permaneça em casa e entre em contato com a
Secretaria de Saúde, por telefone, para agendamento de testagem, bem como
para as orientações sobre isolamento e quarentena.
•

Todos os trabalhadores da Instituição de Ensino devem estar informados

sobre o Plano de Contingência interno e os procedimentos perante a identificação
de um caso suspeito de COVID-19. De acordo com o Ministério da Saúde, os
sinais e sintomas mais frequentes são: febre (temperatura > 37,1º) ou calafrios;
dor de garganta; dor de cabeça; tosse; fadiga; perda de paladar ou de olfato; dor
muscular; náusea ou vômito; falta de ar ou dificuldade de respirar; congestão
nasal ou coriza, e diarreia.
•

Diante da identificação de um caso suspeito na Instituição de Ensino, autor

referido ou a partir da constatação de sinais e sintomas no momento da entrada,
este ser encaminhado para a área de isolamento previamente definida, seguindo
os protocolos definidos para cada caso.
•

O estudante ou trabalhador deverá entrar em contato com a Secretaria

Municipal de Saúde que tem realizado testagem, orientação sobre a busca de
serviços de saúde e orientações sobre o período de isolamento domiciliar, de
acordo com os protocolos do Ministério da Saúde que estiverem vigentes.
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•

Mediante situação de suspeição de Covid-19 e orientação de isolamento

domiciliar, recomenda-se que, no caso do estudante, seja realizada a modalidade
de regime de exercícios domiciliares por intermédio do ensino remoto e/ou
atividades impressas.
•

Manter a pessoa isolada em sala própria definida no protocolo da escola

para esse fim, em caso da mesma demonstrar alteração de temperatura na
aferição de chegada ou saída e seguir o fluxograma de protocolo de saúde do
município.
•

Proceder o imediato isolamento da pessoa que apresente os sintomas

característicos de contaminação, ambiente escolar, e orientar a família a seguir os
procedimentos indicados pelas autoridades de saúde pública.
•

Comunicar a família e informar a autoridade de saúde para que a mesma

seja monitorada.
•

Proceder a limpeza e desinfecção do espaço e superfícies tocadas pela

pessoa com suspeita de contaminação, após o intervalo de 04 horas.
•

Descartar os resíduos em saco plástico e em lixeira destinada para este

fim, havendo confirmação de suspeita.

Obs.: Para retorno da pessoa infectada ou com suspeita de contaminação, a
unidade escolar, a pessoa estará condicionada a apresentação de um laudo
médico que comprove que a mesma não apresenta nenhum risco retornando ao
estabelecimento de ensino.

No caso de um teste positivo para SARS-CoV-2 (COVID-19):

Informações aos serviços de vigilância que abordam sem demora as
autoridades de saúde e a autoridade local;
•

A pessoa é apoiada na avaliação do risco de transmissão intrafamiliar

pelas autoridades de saúde para determinar qual é a estratégia de isolamento
mais adequada, dado o contexto;
•

Informações para funcionários e pais de estudantes que puderam entrar

em contato com o adulto doente de acordo com o plano de comunicação definido
pelo estabelecimento;
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•

Limpeza e desinfecção completa das instalações e objetos ocupados

potencialmente afetados pela pessoa nas 48 horas anteriores ao seu isolamento.

Boas Práticas de Higiene das Mãos

A lavagem das mãos é essencial. Consiste em lavar todas as partes das
mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos, com uma secagem
cuidadosa, se possível, usando uma toalha de papel descartável. Toalhas para
uso coletivo devem ser evitadas. Caso contrário, o uso de uma solução de álcool
gel pode ser considerado, inclusive na ausência de acesso imediato a um ponto
de água. Para as crianças, o uso do álcool gel deve ser realizado sob a
supervisão de um adulto. Muito cuidado com álcool gel, pois o uso inadequado
pode levar à intoxicação em crianças, e lesão de córnea se a mão embebida em
álcool for levada aos olhos.

A lavagem das mãos deve ser realizada, no mínimo:
•

Após a chegada à escola, de preferência em pia na entrada, na

impossibilidade da pia, álcool gel supervisionado por colaborador da escola;
•

Antes de voltar para a aula, principalmente após o recreio;

•

Antes e depois de cada refeição;

•

Antes de ir ao banheiro e depois de usá-lo;

•

Depois de assoar o nariz, tossir, espirrar;
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•

Os insumos para higiene de mãos devem ser mantidos constantemente

abastecidos, como: água corrente, sabonete líquido, papel toalha e/ou álcool gel
70%, posicionados em locais estratégicos e de fácil acesso.

PROTOCOLO DE HIGIENE E DESINFECÇÃO

Esses protocolos serão fundamentais para garantir a saúde de todos os
profissionais que atuam na unidade e dos estudantes. Devem ser realizados e
monitorados frequentemente para evitar possíveis contágios.
Deve ser realizado treinamento especifico sobre limpeza e desinfecção de
materiais, superfícies e ambientes para os trabalhadores responsáveis por essas
atividades.

Limpeza Geral
São consideradas superfícies em um ambiente escolar: mesas e cadeiras
dos estudantes e dos professores, armários, balcões, lousas, maçanetas,
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interruptores, mesas de alimentação, berços, colchonetes, camas, brinquedos,
bebedouros, materiais didáticos, pertences pessoais etc.
A limpeza de superfícies deve ser realizada conforme suas características
(tipo de material, frequência de utilização) e em duas etapas.

1º Etapa - limpeza de resíduos:
As superfícies de contato da área da escola devem ser higienizadas com
água, detergente com o uso de esponja ou fibra de limpeza e realizado o enxágue
com pano limpo e água para remoção da sujidade residual.
A limpeza deve ser realizada começando pelas áreas mais limpas e finalizando
pelas áreas mais sujas.
Deve-se dar especial atenção aos pontos de contato (puxadores de portas
e janelas, interruptores, corrimões, bebedouros).

2º Etapa - desinfecção:

Use um desinfetante virucida ou álcool 70% para as superfícies de maior
contato, tais como mesas, cadeiras, berços e corrimões, vasos sanitários, pias,
torneiras, maçanetas.
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Na ausência de um desinfetante virucida, uma solução desinfetante à base
de hipoclorito de sódio diluído a 0,5% de cloro ativo (água sanitária) poderá ser
utilizada.
A limpeza e a desinfecção de instalações e equipamentos é um
componente essencial na luta contra a propagação do vírus.
A limpeza e desinfecção habituais, conforme descrito, deverão ocorrer
antes da reabertura da escola e, diariamente, antes da entrada e depois da saída
da equipe e dos estudantes. Recomendamos que seja feita pelo menos duas
vezes ao dia.
Os brinquedos dos parquinhos deverão ser isolados para evitar
aglomeração dos estudantes, além do contato com superfícies compartilhadas por
todos, isso poderá ser feito cobrindo-os com plástico e colocando barreira de
acesso.

As seguintes etapas devem ser observadas na limpeza das superfícies:

Estabelecer lista de checagem das atividades de limpeza para controle das
tarefas. Estas listas deverão estar afixadas em local de fácil visualização e
deverão ser assinadas pela pessoa que foi responsável pela limpeza;


Uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) para os funcionários
responsáveis pela limpeza. (máscara, macacões ou roupa fechada, luvas e
botas emborrachadas).



Limpar com pano de limpeza impregnado com detergente;



Utilizar esponja/fibra de limpeza quando necessário;



Enxaguar com água e outro pano de limpeza;



Secar as superfícies;



Desinfetar com um terceiro pano de limpeza impregnado com desinfetante
virucida ou álcool a 70%;



Um pano que já tenha sido usado não deve ser imerso em um produto
limpo;



Panos de limpeza reutilizáveis só podem ser reutilizados após lavagem
com água e sabão e secados ao sol;
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Evitar o uso de um pulverizador para limitar a inalação de aerossol de
desinfetante (irritante para as vias respiratórias);



Não realizar essas operações de limpeza e desinfecção na presença dos
estudantes;



Um tempo de espera de acordo com as prescrições dos produtos utilizados
deve ser observado antes do acesso dos estudantes;



Os produtos devem ser mantidos fora do alcance dos estudantes, em
armários trancados com chave;



Realizar a limpeza e desinfecção do piso nas trocas de turnos em todos os
espaços utilizados ou de passagem (recomendação para locais com
crianças menores).

Frequência de limpeza:



Realizar a limpeza e desinfecção do piso nas trocas de turnos em todos os
espaços utilizados ou de passagem.



Limpar e desinfetar, várias vezes ao dia, as áreas utilizadas, superfícies e
objetos frequentemente tocados (durante o dia, se as superfícies não
estiverem visivelmente sujas, é suficiente a desinfecção direta sem limpeza
prévia). Exemplos:



Sanitários, pias, torneiras, pontos de descarga, fechaduras, maçanetas,
interruptores, puxadores de portas e janelas, corrimões.



Os materiais e objetos de ensino manipulados pelos estudantes ou
funcionários podem ser desinfetados após o uso, com panos de limpeza
com álcool a 70%, em conformidade com o padrão mencionado
anteriormente.



A unidade deve estabelecer um cronograma de limpeza diária e limpeza
profunda.

Recomendações para descarte dos resíduos
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O Coronavírus pode estar presente em diferentes ambientes e superfícies,
inclusive no lixo. Não há tratamento especial para o lixo produzido nas escolas,
sendo o adequado acondicionamento uma das principais medidas de segurança.
Dessa forma, deve-se ressaltar os cuidados ao embalar o lixo nos sacos para que
estejam íntegros no momento do descarte, prevenindo riscos à saúde dos
estudantes, funcionários da escola e da coleta pública:

Manejo de Resíduos Sólidos

As lixeiras devem possuir (se possível) acionamento automático por pedal
e estar dispostas em pontos estratégicos, principalmente nos locais destinados à
higiene de mãos.
Orientar que a coleta, o acondicionamento e o transporte dos resíduos
produzidos pelo caso suspeito na área de isolamento, que são passíveis de
conter agentes infecciosos, devem se dar a partir das indicações da RDC 222 que
regulamenta as boas práticas de gerenciamento e dos resíduos de serviços de
saúde (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2018).
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O uso de Equipamentos de Proteção Individuais - EPI deve ser observado
pelos profissionais que recolhem, coletam ou manuseiam o lixo, sendo indicado o
uso de luvas longas e resistentes, calçado fechado, calça comprida, camisa
fechada de manga comprida, máscara tipo PFF2 e proteção ocular.
Os EPIs devem ser higienizados com frequência e as roupas de trabalho
lavadas diariamente.
Equipe os cestos de lixo com sacos de lixo doméstico, esvazie e lave-os
todos os dias. A limpeza deve ser periódica e sistemática;
Descarte materiais de limpeza descartáveis em um saco de lixo bem
fechado.
Caso os sacos de lixo não apresentem resistência adequada, deve-se
considerar o uso de embalagem dupla;
O saco deve ser fechado com dois nós, mantendo o rosto afastado, para
evitar exposição.
Por causa da pandemia, muitos municípios interromperam a coleta seletiva.
Caso a escola permaneça com a separação do lixo, sugere-se que, sempre que
houver condições físicas, o material fique armazenado por 72 horas, antes da
disposição para a coleta.
Ressalta-se a importância de cuidado especial para não descartar artigos
de uso pessoal e sanitário, tais como lenços ou papel higiênico, em sistemas
destinados à coleta de resíduos recicláveis.
Por

fim,

devem

ser

adotadas

medidas

para

que

o

local

de

acondicionamento do lixo na escola tenha acesso restrito, impedindo a presença
de estudantes.

PROTOCOLO DE ALIMENTAÇÃO

48

Segurança alimentar:
Observar as orientações técnicas referentes às práticas de organização e
higiene necessárias para garantir alimentos seguros envolvendo todas as etapas
de manipulação: recebimento, cuidados com as embalagens, armazenamento,
pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos;
•

Manter alimentação saudável e variada estabelecidos nos cardápios

definidos pela nutricionista da SMEC;
•

A distribuição das refeições deve ser feita em pratos prontos, para evitar o

contato dos alunos com os alimentos;
•

Restringir de forma rigorosa e entrada de alimentos e embalagens trazidos

pelos estudantes, evitando a contaminação e incentivando ainda mais o consumo
da alimentação escolar;
•

Lembrar que a afetividade, o diálogo, as ações de incentivo à

experimentação e consumo de alimentos devem ser mantidos mesmo num
contexto de distanciamento social.

Protocolos para os períodos de refeição:
•

Observar as orientações da SMEC para organização do ambiente dos

refeitórios e cozinhas;
•

Garantir a ventilação do ambiente durante os momentos de preparo e

distribuição da refeição;
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•

As refeições serão servidas nas salas de aula, sempre observadas pela

supervisão de adultos e a manutenção das orientações de higiene e
distanciamento social;
•

Adotar o escalonamento de horários para refeição a fim de evitar

aglomeração, quando necessário;
•

Para limpeza das mesas e cadeiras, seguir rigorosamente as orientações

técnicas e protocolos de higiene da Vigilância Sanitária;
•

Orientar estudantes para a retirada, guarda e recolocação da máscara nos

momentos que antecedem e precedem as refeições;
•

Reforçar os protocolos de higienização das mãos e uso de álcool gel

conforme definição deste documento;
•

Orientar e cuidar para que os estudantes não compartilhem copos ou

canecas, talheres e alimentos;
•

Planejar como distribuir a água para limitar o contato, pedir para que cada

aluno tenha sua garrafa de água;
•

Orientar os adultos designados para acompanhar os momentos de refeição

a não manipular objetos pessoais, especialmente celulares;
•

Ao ajudar os estudantes a fazer refeições, garantir que a equipe use

máscara e lave as mãos entre cada contato;
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Orientações aos profissionais que produzem as refeições:
•

Orientar todos os responsáveis pela manipulação de alimentos a manterem

bons hábitos de higiene pessoal e as boas práticas de manipulação dos
alimentos.
•

Aplicar as técnicas referentes as práticas de organização e higiene

necessárias para garantir alimentos seguros envolvendo todas as etapas de
manipulação (recebimento, cuidados com as embalagens, armazenamento, prépreparo, preparo e distribuição dos alimentos);
•

Uso de EPIs: Máscara, protetor facial (preferencialmente ao servir as

refeições), avental impermeável, luvas e toucas.
•

Orientar todos os manipuladores que devem utilizar máscara durante todo

o período de trabalho. A máscara deve ser trocada quando se tornar fonte de
exposição como ao cair no chão, rasgar, perfurar, estiver úmida, com sujeira ou a
cada 4 horas;
•

Manter o ambiente de trabalho sempre limpo;

•

Higienizar as mãos com mais frequência;

•

Colocar os resíduos em latas de lixo equipadas com sacos. Esvaziar as

latas de lixo diariamente. As lixeiras devem ter o acionamento de abertura da
tampa no pé;
•

Não falar sem necessidade, não cantar, assobiar e não comer enquanto

estiver preparando as refeições;
•

Observar as orientações deste documento para organização do ambiente

dos refeitórios e cozinhas;
•

Restringir a entrada de pessoas na cozinha sem a paramentação e

higienização adequada;
•

Proceder

à

limpeza

das embalagens seguindo

rigorosamente

as

orientações técnicas e protocolos de higiene da Vigilância Sanitária antes de
colocar alimentos ou materiais dentro da cozinha;
•

Retomar a importância de higienizar frutas, verduras e legumes crus. Lave

esses alimentos em água corrente e depois coloque em solução de hipoclorito de
sódio (diluição do produto em água potável conforme orientação do fabricante);
•

Orientar os profissionais que comuniquem a equipe gestora caso

apresentem sintomas que indiquem contaminação pelo novo Coronavírus.
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PROTOCOLO DE TRANSPORTE

Na retomada das aulas presenciais, deve-se tomar os seguintes cuidados no
âmbito do transporte escolar.

Orientações para os motoristas
•

Orientar motoristas e estudantes, monitores e responsáveis sobre medidas

de higiene, como, cobrir a boca com a parte interna do braço ao tossir, higienizar
as mãos, não mudar de lugar durante a viagem, manter o distanciamento físico;
•

Levar uma almotolia de álcool gel a 70% nos veículos e garantir a

aplicação de cada estudante, no mínimo, no início e no final da viagem;
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•

Estabelecer uma rotina de limpeza e desinfecção entre viagens que

contemple a cabine do motorista e assentos dos estudantes e superfícies tocadas
com frequência (maçanetas, corrimões, barras, alças de apoio etc.);
•

Manter os ambientes ventilados, evitando circular com janelas fechadas;

•

Registrar as viagens realizadas para potenciais controles de infecção e

medidas de quarentena.
•

Identificar os bancos dos ônibus com o nome de cada aluno, proibindo

troca de lugares durante o trajeto.
•

Se houver caso positivo de Covid-19, a Secretaria municipal de Saúde

deve ser informada imediatamente para monitoramento dos alunos que tiveram
contato com o mesmo.

Regras para Transporte
•

Adotar o uso de máscara para motoristas e estudantes.

•

Limitar a ocupação dos veículos com demarcação dos assentos liberados

para uso, a fim de evitar que os estudantes sentem de forma muito próxima um
dos outros;
•

Proibição da troca de assentos entre os ocupantes do veículo durante o

percurso;
•

Medir a temperatura de cada estudante, com termômetro sem contato

físico antes de entrar no veículo. Se houver algum sintoma ou febre (37,1° C ou
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superior), a criança não deve utilizar o transporte escolar e tampouco ir para a
escola;
•

A distância de segurança de no mínimo 1,5 metros nas áreas de embarque

e desembarque ou locais destinados para fila (na escola) deve ser previamente
demarcada a fim de evitar a aglomeração de pessoas;
•

Circulação com limite máximo de 50% da capacidade de estudantes.

•

Usar máscara, obrigatoriamente durante o trajeto;

•

Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos;

•

Utilizar os braços em casos de tosse e espirros, para proteger as outras

pessoas;
•

Evitar, o máximo possível, o contato com as superfícies do veículo;

•

Deixar as janelas do transporte abertas (exceto em dias de chuva/frio

extremo);
•

Higienizar as mãos com álcool em gel 70% durante o percurso;

•

Fazer a higienização das mãos, assim que entrar na escola;

•

Fazer a higienização das mãos, assim que entrar em casa no retorno da

escola;
•

Proibição da manipulação de alimentos no interior do veículo;

•
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PROTOCOLO DE GESTÃO DE PESSOAS

Capacitação das Equipes e Logística e Insumos
É importante que, antes do retorno das atividades, a Instituição de Ensino
realize capacitações com os docentes, técnico-administrativos, prestadores de
serviços e colaboradores que estarão em atendimento aos alunos e ao público em
geral. Preferencialmente, as capacitações devem ser direcionadas à atividade
afim de cada equipe, com orientações sobre o manejo adequado das situações.
Atenção especial deve ser voltada à equipe responsável pela limpeza, além
da capacitação, o fornecimento de EPIs, insumos e materiais de limpeza
contribuem para segurança dos colaboradores e para a higiene dos espaços.
Recomenda-se a formação de equipes de limpeza em todos os setores da
Instituição, com definição de escalas para aumentar a frequência de higienização
das superfícies e de locais como corrimões, maçanetas, bancadas, mesas,
cadeiras e equipamentos.

Apoio psicossocial a estudantes e profissionais docentes e não docentes

Acolher significa levar em consideração, receber, reunir, juntar. Pessoas
podem promover mudanças ao seu redor, em seu círculo familiar, profissional ou
social, por meio de atos de acolhimento às necessidades do outro.
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No

mbito escolar, o acolhimento

uma ação pedag gica que favorece a

integração de toda comunidade escolar, com vista ao desenvolvimento e
fortalecimento do sentimento de pertencimento, assim como promoção do
engajamento com o processo de escolarização e estratégias de aprendizagem e
desenvolvimento.
Nesse

momento

de retomada

das atividades escolares, torna-se

fundamental, para além da aprendizagem dos conteúdos formais, possibilitar aos
sujeitos resinificarem o aprender e a relação com o ambiente escolar, de forma a
se perceberem como agentes promotores de saúde e desenvolvimento.
Desta maneira indicamos sugestões tanto para o trabalho com os
diferentes atores da comunidade escolar, bem como dicas para trabalhar alguns
temas que podem emergir como consequência do processo da pandemia, do
isolamento e distanciamento social:
•

Realizar parceria com Assistência Social, Saúde e Educação para oferecer

suporte emocional aos estudantes e suas famílias e aos profissionais docentes e
não docentes.
•

Fortalecer o vínculo família-escola, escola-estudante, por meio de canais

de escuta por telefone e/ou mensagens de WhatsApp de forma a ampliar os
cuidados referentes as vulnerabilidades sociais, para minimizar os riscos de
evasão.
Devem ser promovidos momentos e ações de acolhimento emocional aos
estudantes e profissionais da educação, sempre que necessário, bem como
realizadas atividades para fortalecimento da retomada de conteúdo, de
recuperação escolar e de atendimento aos estudantes com maiores dificuldades
para o aprendizado (Nivelamento do Regime Especial de Atividades Escolares
não presenciais), com a proposição de criação de grupos de estudo a fim de
ofertar novas formas de compartilhamento de conteúdo e evitar a evasão escolar.

Articulação interinstitucional para apoio psicossocial e fortalecimento das
relações na comunidade escolar
• Reafirmar a cultura institucional que já existe na Instituição de Ensino: todos os
espaços da escola (ensino, pesquisa e gestão) são locais de acolhimento e
escuta.
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• Reafirmar e criar novas estratégias de ampliação dos vínculos entre a
comunidade escolar e o munícipio.
• Fortalecer a articulação entre secretaria escolar, Secretaria Municipal de
Educação, Secretaria Municipal de Saúde para atualização dos contatos de
emergência de todos os estudantes.
• Apoiar o planejamento da rotina diária no p s-pandemia e para a superação de
dificuldades das atividades escolares (saúde e necessidades especiais de
aprendizagem).
• Fortalecer a parceria com instituições públicas e/ou Instituições de Ensino sem
fins lucrativos para apoio psicossocial aos estudantes, responsáveis e
trabalhadores das instituições de ensino.
• Divulgar amplamente os fluxos e canais para atendimento psicossocial de
estudantes.
• Fomentar o desenvolvimento de pesquisas e estrat gias de intervenção com
estudantes e famílias sobre os novos desafios a enfrentar: saúde, saúde mental,
luto, emprego e renda, violência, futuro e projetos de vida.
• Realizar estudo sobre as condições de vida e de saúde dos estudantes.
• Realizar a busca ativa dos estudantes que não voltaram às aulas ou que se
mantiverem ausentes e contato frequente com as famílias como parte das
estratégias de prevenção da evasão e do abandono escolar.

Acolhimento à comunidade escolar
•

Proporcionar aos professores momentos de escuta, para que possam

partilhar as suas emoções priorizando as competências socioemocionais.
•

Oferecer informações sobre os protocolos de segurança sanitária,

comunicação da escola com a família, de reorganização dos espaços escolares,
do acompanhamento pedagógico às aulas presenciais e do ensino híbrido.
•

Oferecer formação para auxiliar o professor no planejamento do ensino

híbrido e uso de estratégias de recuperação de aprendizagem.
•

Oferecer formação contínua aos professores abordando temáticas

referente ao contexto educativo atual de forma a contribuir para a sua prática
docente.
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•

Orientar o uso das plataformas e garantir logística para entrega de material

impresso, aos estudantes possibilitando assim as estratégias com ensino híbrido.

1-

Sugestões para o trabalho com os profissionais de educação

Mapeamento Institucional: Mapear, entre os profissionais da Unidade Escolar, o
acesso à internet, a dispositivos eletrônicos e às plataformas oficiais da SMEC.
Mapear também as dificuldades e o domínio dos profissionais relativos aos
recursos e ferramentas digitais, por meio de formulários virtuais (ex.: Google
Forms). Aqueles professores que possuem facilidade com os recursos digitais
podem ser facilitadores e formadores do próprio grupo.

Orientação E Suporte: Orientar quanto ao acesso às formações/ cursos e
plataformas disponibilizadas pela SEED para a apropriação dos recursos e
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ferramentas não presenciais. Divulgar as normativas e orientações oficiais
emitidas pela SMEC ao grupo de professores para que não haja interpretações
errôneas sobre a condução do trabalho, por meio de canais virtuais como,
whatsapp, listas de transmissão, correio eletrônico, Google Classroom e Enable
Solução em Tecnologia para Educação.

Roda De Conversa Virtual: A roda de conversa virtual é uma ferramenta
poderosa para acolhimento e partilha. Constitui-se num encontro virtual conduzido
por um mediador, oportunizando um processo cooperativo de fortalecimento das
redes e das relações. É uma possibilidade para acessar a inteligência coletiva,
promover a convivência e trazer novos caminhos, gerando
novas respostas para novas perguntas, necessárias nesta situação inesperada
para todos. Pode ser amplamente utilizada na Coordenação Coletiva.

Proposta: Criar espaços de escutas virtuais, inspirados por metodologias
colaborativas podendo-se utilizar ferramentas não presenciais de comunicação
que propiciem a escuta e debate coletivo (plataformas de vídeo conferência como
Meet, Zoom) considerando sempre o horário de trabalho dos profissionais
envolvidos. É importante que haja um mediador que levante as necessidades do
grupo (pode ser previamente à roda) e, a partir de perguntas disparadoras,
acolhem-se e mediam-se as falas e expressões dos envolvidos, conduzindo o
debate para uma reflexão que traga contribuições para o coletivo. O mediador
pode fazer uma apresentação inicial e separar o grupo em pequenas salas
virtuais paralelas, para garantir a fala de todos e retornar à sala principal para a
partilha. Isso aproxima e desinibe os participantes, ao mesmo tempo que
dinamiza a roda e reduz o tempo da dinâmica.

Acolhimentos iniciais:

Nomear e refletir sobre o que cada um passou - Como cada um lidou com
o período de distanciamento? Qual foi a pior e a melhor parte? Quais reflexões
surgiram? O que se aprendeu? Descobriu-se alguma habilidade, algum talento?
Perspectivas futuras: Como acham que será daqui em diante? (Escutar de fato

59

como os professores acreditam que deva ser daqui para frente, como as ações
devem ser construídas).

Importante discutir também novas metas para 2021.

O que será possível realizar? Quais serão as prioridades? Refletir sobre a
adequação curricular e avaliativa no contexto da educação mediada pelas
tecnologias. É importante que os profissionais aproveitem o momento atual para
avaliar antigas práticas pedagógicas, reflitam sobre a relevância de cada
conteúdo e se permitam ter abertura para as novas possibilidades que surgem.
Esta deve ser uma construção COLETIVA para que faça sentido para todos.

Lives: As lives são transmissões ao vivo de áudio e vídeo na internet, geralmente
feita por redes sociais. A escola pode criar um canal no YouTube, perfil no
Instagram, Facebook e promover uma live sobre o tema de interesse dos
professores. (Equipe de Apoio, Gestores, Coordenação pedagógica, Convidados)

60

Assessoria Pedagógica: Deve-se trabalhar sugestões de estratégias, materiais
e ferramentas por meio de sala de aula virtual para os professores, repensando
que novas maneiras de atuação são possíveis e qual a prioridade educativa para
este momento.
(Equipe de Apoio, Coordenação pedagógica)

2- Sugestão Para O Trabalho Com As Famílias E Comunidade Escolar.

• É preciso fazer um novo contrato de convivência, trabalhando com a
comunidade escolar a importância de manter os cuidados de precaução e higiene
construídos em momento de isolamento e/ou distanciamento social. As
informações precisam ser acessíveis, de maneira a incluir todos os estudantes e
familiares, em suas diferentes condições, no processo de conscientização. É
importante dialogar, esclarecer e orientar estudantes, familiares e servidores
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• Mapear as famílias em situação de vulnerabilidade social com dificuldade ou
impossibilidade de acesso aos canais de televisão, em que as videoaulas estão
sendo veiculadas, e/ou à internet, bem como aos dispositivos eletrônicos
necessários ao acesso de recursos digitais. Esses casos devem ser analisados
com cuidado, seguindo as orientações da SMEC quanto às possibilidades de
acesso, como entrega de material impresso.
• Mapear os canais virtuais

mais efetivos para comunicação com a

família/comunidade, deixando claro o funcionamento desse canal, como os
objetivos, a frequência e os horários de interação e atendimento.
• Mapear, regularmente, com as famílias, temas/dicas em que gostariam de se
aprofundar e ter informações. O tema que tiver maior recorrência, a Unidade de
Ensino pode realizar uma pesquisa e enviar para as famílias ou convidar
parceiros da rede para contribuir com lives ou vídeos.
• Auxiliar as famílias no mapeamento das redes de apoio da comunidade (CRAS,
CREAS, Conselho Tutelar, Organizações parceiras) em assistência social, em
doação de alimentos, materiais de higiene, entre outros.
• Avaliar quanto à adaptação do estudante ao meio educacional (virtual ou não)
em que está inserido e sobre as possibilidades de a família prestar o apoio e
acompanhamento na realização das tarefas escolares. Enviar material informativo
pontuando os desafios à organização de estudos com autonomia no contexto de
Educação Não Presencial e dicas de como a família pode colaborar, auxiliando
sempre que necessário.
• Proceder junto às famílias, com clareza e objetividade, comunicação efetiva para
promover acolhimento às necessidades educacionais e emocionais delas e dos
estudantes, encaminhando para os parceiros da rede externa sempre que a
demanda extrapolar o domínio da educação.
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• Orientar quanto à import ncia da participação na educação remota dos
estudantes para a redução dos prejuízos causados pelo distanciamento
temporário da escola.
• Mediar os possíveis conflitos na relação entre o ambiente escolar virtual e a
família.

3- Sugestões Para O Trabalho Com Os Estudantes

• Mapeamento Institucional: Mapear, com os estudantes de cada turma, a
acessibilidade à internet, a dispositivos eletrônicos e às plataformas oficiais da
SMEC. Mapear também as dificuldades e o domínio dos estudantes relativos aos
recursos e ferramentas digitais, considerando cada etapa de ensino. Mapear os
estudantes em situação de intensa vulnerabilidade social com impossibilidade de
acesso aos recursos não presenciais. Podem ser utilizados formulários virtuais,
mensagens de texto, contato telefônico.

Orientação E Suporte: Orientar os estudantes e famílias quanto ao acesso e ao
uso dos recursos e plataformas digitais. Orientar quanto à possibilidade de
compartilhamento de dispositivos com outros da comunidade. Orientar sobre as
possibilidades de entrega de materiais para aqueles sem acesso aos recursos e
dispositivos não presenciais. Para cada etapa e modalidade de ensino, a
orientação e o suporte serão adaptados às suas especificidades.
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Roda De Conversa Virtual: A Roda de Conversa virtual é uma ferramenta
poderosa para acolhimento e partilha. Constitui-se num encontro virtual tendo
como professor da turma o mediador, oportunizando um processo cooperativo de
fortalecimento das redes e das relações. É uma possibilidade para acessar a
inteligência coletiva, promover a convivência e trazer novos caminhos, gerando
novas respostas para novas perguntas, necessárias nesta situação inesperada
para todos. A viabilidade da Roda de Conversa deve levar em consideração a
etapa de ensino, podendo ser amplamente adaptada e modificada para atingir o
público alvo. A seguir algumas propostas que podem ser seguidas:

Reflexão e produção: O mediador deve explicar a ação e a intencionalidade da
ação, escutar os participantes e fazer uma pergunta disparadora para reflexão. A
“colheita” e o compartilhamento virtual com os colegas podem ser orais ou a partir
de uma produção (redação, poema, roteiro, desenho, música, coreografia).
Exemplo: Pergunta disparadora: "Imagine você em 2040 explicando o que
aconteceu neste período do COVID-19". Produção: Registrar (com os mais
variados e criativos recursos) as suas reflexões a partir da pergunta.

Compartilhamento: Utilizando os recursos da sala virtual, o professor será o
mediador para conduzir. Dependendo da faixa etária, o professor pode abrir
algumas salas simultâneas e separar em grupos.
-Sugestões de perguntas motivadoras para primeiros acolhimentos: Como foi o
período de distanciamento para cada estudante? Qual foi a pior e a melhor parte?
O que aprenderam? Descobriram alguma habilidade, algum talento?

Perspectivas futuras: Como acham que será daqui em diante? Como pensam
que deve ser a organização da escola daqui para frente? Deve-se induzi-los,
também, para que possam falar sobre o que aprenderam, assim como os
professores, reforçando aprendizagens "não curriculares” e as inteligências que
estão por trás disso.
•

Sugere-se, após as primeiras acolhidas de escuta e expressão dos

sentimentos e necessidades, propor que o que foi acolhido e debatido se
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materialize por meio de algum projeto artístico, com abertura para exercerem a
criatividade de acordo com seus recursos disponíveis.
•

Incentivar o desenvolvimento de projetos de pesquisa individuais ou em

grupos, com delineamento sobre o que planejam investigar, o que pretendem
produzir como produto, que informações serão necessárias para iniciar o projeto e
que meios (entrevista, coleta de dados, observação, outros) serão utilizados para
obter as informações.
•

Manter discussões sobre temas formadores de opinião como preconceito,

solidariedade, cooperação e respeito, a partir de textos, contação de histórias,
vídeos, lives.
•

Criar uma rotina semanal de acolhimento, sempre estimulando a fala

especialmente de sentimentos e sensações. Divulgar as próximas ações,
mantendo o vínculo afetivo. Encaminhar à rede externa sempre que for percebida
uma necessidade que vá além do domínio da educação.
•

Trabalhar hábitos de estudo diante da nova rotina e contexto geral,

orientando para que consigam organizar o tempo para estudos online, atividades
familiares, realização e entrega das atividades escolares, não esquecendo a
importância do tempo para brincar e atividades de lazer.
•

Incentivar e privilegiar avaliações mais flexíveis e dinâmicas (ex: portfólio)

de forma a registrar o percurso de desenvolvimento pedagógico do estudante.
•

Promover oficinas pedagógicas para desenvolvimento de materiais

específicos. As ideias para os jogos e materiais podem vir dos próprios
estudantes.

Lives: As lives são transmissões ao vivo de áudio e vídeo na internet,
geralmente, feita por redes sociais. A escola pode criar um canal no YouTube,
Google Meet, perfil no Instagram, Facebook e promover uma live sobre o tema de
interesse dos estudantes.

65

Contação De Histórias: A contação de histórias não se restringe à educação
infantil. Constitui-se numa prática privilegiada de acesso a todas as faixas etárias,
colaborando para desenvolvimento da escrita e da oralidade, além de desenvolver
a percepção de representações simbólicas. Pode ser utilizada em lives, vídeos,
salas de aula virtuais, para trabalhar os mais diversos conteúdos.

4- Sugestões Para Trabalhar O Tema Saúde Mental

Entende-se a saúde mental como um processo de reconhecimento de si,
do outro e da realidade social em que se vive, e não apenas como um estado de
bem-estar físico, mental ou social, isoladamente.
A saúde mental é essencial para todos, principalmente, em tempos de
grande instabilidade e imprevisibilidade. É importante o fortalecimento de toda a
comunidade escolar nesta área, uma vez que a escola se apresenta como um
lugar privilegiado de debate, acolhimento e conhecimento. Dessa maneira,
seguem algumas reflexões e dicas que podem dar subsídios às discussões no
contexto escolar com os mais variados atores, adaptando o conteúdo de acordo
com a etapa e a modalidade do público-alvo.

Excesso de informações
• Mantenha-se informado por meio de fontes seguras de informação (prefira as
informações das autoridades de saúde) e reduza a leitura de informações
superficiais inconsistentes. Defina intervalos de tempo e não consulte novas
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informações a todo momento. Verifique a credibilidade da fonte e a veracidade da
mensagem. A exposição constante a mensagens alarmistas nos gera danos e
sintomas duradouros. O cuidado e a seleção de informações reduzem os níveis
de ansiedade, medo e estresse.
• Perceba que tipo de reação emocional

disparada quando as informações

chegam a você, como medo, ansiedade, tristeza. A capacidade de autopercepção
é um exercício importante para nosso desenvolvimento e influencia diretamente
nossas relações familiares, sociais e de trabalho.
• Não esqueçam que, os educadores, são socialmente convocados a dar
respostas e transmitir informações e isso envolve grande responsabilidade.
Transmitir apenas informações necessárias e importantes. Avaliar os efeitos do
conteúdo e da forma da mensagem, principalmente, quando essas mensagens
forem repassadas às famílias e aos estudantes. Nunca propagar informações de
conteúdo ou fonte duvidosa. Ponderar a informação que a mensagem
entrega é maior do que os efeitos emocionais negativos.

Autocuidado
• A saúde física está intimamente ligada à sua saúde mental, por isso ouça seu
corpo e seja gentil com ele. Fique atento aos sinais que ele emite, pois,
frequentemente, ele aponta suas necessidades por meio de dores, desconfortos,
fadigas, insônia e outros.
• Momentos de pausa e descanso (inclusive mentais) são muito importantes.
Passatempos e atividades leves, bem como a redução de telas ajudam a te
desconectar e aliviar as tensões.
• Tenha, na alimentação e na hidratação, duas grandes aliadas ao seu
autocuidado físico e mental. Ambas são capazes não só de revigorar sua
imunidade, como nutrir e amparar a dinâmica dos seus processos mentais.
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• Movimente seu corpo, com exercícios leves ou vigorosos, com danças ou
brincadeiras. Muita tensão é acumulada ao longo do dia em diferentes partes do
seu corpo. Essa tensão pode ser liberada por meio do movimento e indica ao seu
aparelho psíquico uma maneira eficaz de lidar com o estresse.
• Atividades como ioga e meditação são poderosos no fortalecimento da
imunidade, além de auxiliar profundamente a saúde física e mental.
• O lazer e o descanso são prioridades para o autocuidado. Não subestime o
autocuidado nem se negligencie.
• Fique atento ao uso abusivo de rem dio, álcool e outras subst ncias.
• Não se exija demais, o cenário

de pressão e isolamento, estar saudável e

trabalhando é uma grande conquista.
• Acolha suas limitações e seja compreensivo com as limitações do outro.
• Como você tem cuidado de você? Você se acolhe da mesma maneira que
acolhe um amigo passando por dificuldades?

Para diferentes resultados, tente atividades diferentes.
• Varie suas ocupações. Fazer a mesma coisa nos leva sempre aos mesmos
resultados.
• Alterne entre períodos de produtividade e descanso. O corpo em constante
alerta serve de gatilho para substâncias estressoras. Permita-se a pausa.
• Rotina

muito importante, mas estabeleça uma flexível. Estar preso a uma

rotina muito rígida pode ser tão prejudicial quanto estar constantemente focado na
pandemia, pois se não for possível cumpri-la, isso gerará muita frustração e
ansiedade.

68

• Experimente atividades diferentes das habituais. Além de variar as opções que
você já conhece, é possível criar novas opções. Essa atitude amplia suas rotas de
pensamento, favorece sua criatividade, libera sensação de realização e conforto e
previne muitas doenças.

Sobre contato e construção de rede afetiva
• O distanciamento

apenas físico. Mantenha-se em contato. Fale com pessoas

significativas, que são importantes para você por meio de meios alternativos como
telefone, mensagens, plataformas digitais.
• O apoio emocional compartilhado protege a todos de vários efeitos da
pandemia, principalmente, se você está isolado, sozinho.
• Conecte-se com pessoas, mensagens e conversas pelo telefone, que
proporcionem trocas afetivas, ao invés de passar horas nas redes sociais. O
acompanhamento intenso dessas redes pode dar uma falsa sensação de contato.
• Escolha suas conexões e desconexões. Conectar-se com todos é impossível e
nem sempre benéfico. Escolha aquelas que propiciem trocas afetivas e positivas
e evite aquelas que trazem mais conflitos do que apoio.
• Tenha com quem conversar sobre os sentimentos relativos à pandemia, seus
medos e apreensões. Muitas vezes, compartilhar das mesmas preocupações com
alguém de confiança traz alívio, reduz a ansiedade e gera caminhos possíveis.
• Converse tamb m sobre outros assuntos. O hiperfoco na pandemia deixa de
lado muitos outros assuntos importantes para nós. Exercitar o foco em outros
temas diminui a exposição contínua ao estresse.

PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

Envolve ações sobre produção de material impresso na organização da
comunicação visual, organização dos canais de comunicação virtual dos espaços
escolares para garantia da saúde dos profissionais e estudantes.
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•

Propõe-se como estratégias de divulgação: elaboração de cartilha

direcionada aos estudantes e seus familiares; elaboração de guia sobre
biossegurança no trabalho; elaboração de vídeos; cartazes e TV com ênfase
nesta comunicação; redes sociais; informes contínuos via listas de transmissão:
email e whatssapp sobre higiene das mãos e etiqueta respiratória.
•

Organizar um cronograma de lives ou reuniões virtuais com os diversos

públicos (trabalhadores, estudantes e pais/responsáveis) para ampla divulgação e
esclarecimentos das novas normas e regras de convivência antes da retomada
das atividades presenciais.
•

Devem ser afixados cartazes informativos em diferentes ambientes do

estabelecimento onde se faça necessária a informação a respeito da capacidade
máxima de lotação de pessoas permitida para o local, por meio da qual o
distanciamento físico de 1,5 metros deve ser garantido.
•

Devem ser disponibilizados cartazes e/ou avisos sonoros com orientações

das medidas para o controle e prevenção da COVID-19 em diferentes pontos da
instituição.
•

Elaborar banner com informação didática sobre sintomas do Coronavírus e

a importância da vigilância rigorosa e responsabilidade de todos com o grupo.
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Monitoramento do absenteísmo de servidores docentes e não docentes.

Estudantes, trabalhadores e frequentadores da instituição de ensino que
pertencem aos grupos de risco, conforme definido na Portaria conjunta n.º 20 do
Ministério da Economia e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, de 18 de
junho de 2020 e Guia de Vigilância Epidemiológica, ou convivam com pessoas
dos referidos grupos, devem ser orientados a não realizar as atividades de forma
presencial.

São considerados grupo de risco:
I – Idade igual ou superior a 60 anos;
II – Gestantes em qualquer idade gestacional;
III – Lactantes com filhos de até 06 meses de idade;
IV – Pessoas com as seguintes condições clínicas: cardiopatias graves ou
descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores
de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada); pneumopatias
graves ou descompensadas (portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
– DPOC ou asma moderada/grave); imunodeprimidos; doentes renais crônicos
em estágio avançado (graus 3, 4 e 5), doença hepática em estágio avançado,
diabéticos conforme juízo clínico, e obesidade (IMC ≥40), comprovado por perícia
médica).
•

Possibilitar aos trabalhadores não docentes do grupo de risco, que não tem

como realizar o trabalho remoto, o desenvolvimento da atividade laboral,
observando as medidas de segurança, já especificados no protocolo de
biossegurança, reduzindo o contato com outros trabalhadores e o público quando
possível.
•

Solicitar aos profissionais, que se enquadram no grupo de risco e que irão

realizar a atividade laboral remota, laudo médico e documento comprobatório que
não há outro vínculo em atividade presencial.
•

Garantir aos professores do grupo de risco o trabalho remoto, com o

planejamento

articulado

com

profissionais

em

sala,

realizando

o

acompanhamento dos estudantes que estão em casa em virtude do revezamento.
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•

Realizar processos legais para contratação temporária de profissionais

docentes para suprir as necessidades de profissionais em grupo de risco, para
turmas que ficaram sem professores e para atender as turmas de estudantes que
apresentarem a necessidade de reenturmação para alfabetização e reforço, bem
como para atender a dinâmica das ações de limpeza postas no protocolo de
biossegurança.

PROTOCOLO DE MEDIDAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a
educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até cinco anos em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade. É a fase das primeiras descobertas, da curiosidade, do cuidar, do
brincar e da aprendizagem com afeto.
Essa etapa da escolaridade possui muitas especificidades, trazendo à luz a
necessidade de elaboração de recomendações direcionadas, que abarcam a
rotina das crianças de zero a cinco anos de idade. O retorno dessas crianças aos
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estabelecimentos de educação infantil requer atenção especial e exige integração
dos profissionais e das famílias para que as orientações e informações sejam
compartilhadas de forma eficiente.
O contato dos profissionais da educação com as crianças dessa faixa
etária é de muita proximidade, o que exige redobrar os cuidados já elencados.
De acordo com a nota de alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria de 29
de maio de 2020, orientar os pais sobre a contraindicação do uso de máscaras
por crianças com idade inferior a dois anos e por aquelas que apresentem
dificuldade em removê-la.
Como regra, brinquedos, trocadores (em creches) e os espaços comuns
devem ser higienizados com maior frequência logo após o uso.
Materiais que não podem ser higienizados não devem ser utilizados para
atividades pedagógicas ou lúdicas.

Distanciamento social

Espaços de sala de aula
•

Selecionar as crianças em grupos de 10 fixos, alternando em cada semana

os grupos. Observado o distanciamento mínimo de 1,5 metros de uma criança a
outra, conforme demarcação no piso, previamente feita.
•

Salas com até 10 crianças, retornar de uma única vez.
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•

Salas com até 20 crianças, escalonar dois grupos.

•

Salas com mais de 20 crianças, escalonar em três grupos, a depender do

espaço da sala.
•

Crianças matriculadas em escolas que atendem outra etapa de ensino

organizar o retorno.
Fase 0
Planejamento e acolhimento aos pais e divulgação do protocolo
Fase 1
Crianças da pré-escola
Fase 2
Crianças de creche até 3 anos e 11 meses

Horários de entrada e saída
•

Organizar a entrada das crianças em fila obedecendo o distanciamento de

no mínimo 1,5 metros conforme a demarcação no piso e na saída recomenda-se
proceder escala com grupos de até 5 crianças sempre mantendo o
distanciamento recomendado.

Recreação/Intervalo Escolar
•

Orientar as crianças a usar o espaço no pátio em grupos de no máximo 5

crianças mantendo o protocolo de segurança.
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•

Fazer intervalos intercalados entre as turmas/grupos de crianças com a

finalidade de reduzir a quantidade de crianças em um mesmo espaço.
•

Proibir entrada de pessoas estranhas ao ambiente escolar. Em caso de

extrema necessidade, cumprir as regras de higienização e controle de
temperatura.
•

Aferir a temperatura, com termômetro infravermelho de todos os

servidores, professores e crianças na entrada e saída.

Orientações Gerais:
•

Orientar as mães, pais e/ou responsáveis sobre as novas regras de

funcionamento da unidade na reabertura, inclusive comunicando que não é
permitido entrar na escola, salvo em casos de extrema necessidade.
•

Ação 1: fazer um convite aos pais em forma de escalonamento para que os

mesmos possam conhecer a dinâmica/rotina de revezamento que será realizado
com as turmas e apresentar os protocolos de segurança.
•

Ação 2: fazer um grupo de WhatsApp objetivando promover um “plantão da

informação” para as mães, pais e/ou responsáveis, deixando-os cientes do
cotidiano escolar.
•

Realizar ações permanentes de sensibilização sobre os cuidados, rotinas e

ações pedagógicas para as mães, pais e/ou responsáveis.
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•

Realizar com as crianças ações lúdicas que contribuam para a

compreensão dessa nova realidade escolar.
•

Repensar a organização das salas de aula, dispensando materiais e

mobiliário que não sejam essenciais e brinquedos de difícil higienização e fácil
contaminação;
•

Manter as salas arejadas e abertas;

•

Utilizar recursos lúdicos para sinalizar as rotas a serem seguidas pelas

crianças, para ensiná-las sobre as distâncias que precisam respeitar e sobre bons
hábitos de saúde e de higiene;
•

Reforçar, por meio de músicas ou brincadeiras, a maneira correta de tossir

ou espirrar;
•

Buscar variações de brincadeiras dirigidas, individuais e coletivas que

possam ser feitas a distância, tais como mímicas, corrida de obstáculos, entre
outras;
•

Recomenda-se às famílias para que as crianças não levem brinquedos de

casa para a escola;
•

Pensar em kits, caixas ou sacolas transparentes, com brinquedos para

cada criança, evitando-se o compartilhamento dos objetos;
•

Proporcionar uma roda de conversa sobre o coronavírus (respeitando-se o

distanciamento), deixar que as crianças demonstrem suas dúvidas, seus medos e
suas impressões acerca do tema; o (a) professor(a) deve ter uma escuta atenta
para aproveitar ao máximo as manifestações das crianças, explorando as mais
diversas temáticas que sejam produzidas;
•

Fornecer informações constantes e de qualidade aos familiares e

profissionais da educação infantil sobre medidas de segurança relativas à Covid19, evitando a proliferação de notícias falsas sobre a pandemia;
•

Orientar pais e responsáveis sobre a importância de manter a criança em

casa quando ela apresentar algum sintoma da doença;
•

Perguntar aos pais ou responsáveis se a criança apresentou, nas últimas

24 horas, algum sintoma suspeito, tais como febre, calafrios, tosse, falta de ar,
diarreia, falta de olfato ou paladar, dor de cabeça, dor de garganta e, caso
afirmativo, orientar a família a se dirigir a um atendimento de saúde, ficando o
retorno da criança à escola condicionada à sua melhora, com apresentação do
laudo médico;
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•

Disponibilizar materiais e orientações aos pais ou responsáveis sobre a

realização das atividades educacionais com as crianças;
•

Fazer a aferição da temperatura na entrada da escola, tomando como

referência que a temperatura não poderá ser igual ou superior a 37,1º C;
•

Procurar intercalar horários de entrada e saída das turmas para reduzir a

quantidade de crianças circulando em um mesmo momento;
•

Orientar e fiscalizar a lavagem das mãos nas pias ou lavatórios externos

dos servidores, professores e crianças antes de entrar no estabelecimento;
•

Orientar e fiscalizar a desinfecção dos calçados no tapete com solução

higienizadora, antes de entrar no estabelecimento escolar;
•

Orientar e auxiliar as crianças a lavarem as mãos com água e sabão na

entrada da unidade de ensino, antes e após as refeições e sempre que usar o
banheiro;
•

Usar álcool em gel 70% sob a supervisão da professora, após cada

atividade;
•

Evitar juntar crianças de turmas diferentes, trabalhando sempre com

pequenos grupos fixos;
•

Recomenda-se instalar pias e lavatórios em áreas externas;

•

Colocar os berços, no caso de creches, em posição que respeite o

distanciamento mínimo de 1,5 metros entre eles;
•

Organizar

os

colchonetes

de

forma

invertida,

pés

e

cabeças

alternadamente, e com distância mínima de 1,5 metros entre eles;
•

Usar luvas descartáveis no momento da higienização da criança (troca de

fraldas, roupas e após uso do banheiro), sendo obrigatório o seu descarte a cada
criança atendida;
•

As banheiras deverão ser lavadas imediatamente após o uso com água e

sabão;
•

Evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal (copos, talheres,

toalhas, etc.) entre as crianças;
•

Para crianças que utilizam babador, os babadores ou toalhas deverão ser

individuais e deverão ser trocados assim que estiverem sujos. Troque a roupa das
crianças sempre que necessário;
•

Lavar periodicamente os cobertores individuais usados nas salas de

soneca;
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•

Lavar todos os utensílios utilizados pelas crianças e bebês (em creches)

imediatamente após o uso;
•

Higienizar todos os materiais recebidos pela instituição antes de serem

guardados;
•

Definir no protocolo da escola onde a criança fará refeição sempre

seguindo as medidas de segurança;
•

Organizar o refeitório das crianças do CMEI prevendo a distância mínima

de 1,5 metros entre elas, não sendo permitido realizar as refeições dentro das
salas de aulas;
•

Preparar e servir alimentos utilizando EPIs, seguindo rigorosamente os

protocolos de higiene e manipulação dos alimentos, de acordo com os cuidados
relativos à educação alimentar e nutricional e à segurança dos alimentos,
elaborados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no
âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);
•

Utilizar

espaços

fechados

voltados

para

recreação

conforme

escalonamento entre as turmas; os espaços abertos poderão ser utilizados por
mais de uma turma simultaneamente, desde que haja espaço suficiente para
manter o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as crianças;
•

Acondicionar o lixo fora do alcance das crianças, em lixeiras fechadas sem

dispositivo manual de abertura; no caso dos EPIs, o descarte deverá ocorrer em
lixeira específica;
•

Recomendar as mães, pais e/ou responsáveis que a mesma pessoa,

exceto os de grupo de risco para COVID -19, leve e busque a criança todos os
dias, sempre fazendo o uso de máscaras, e informar que a criança deve ser
deixada no portão da unidade escolar;
•

Evitar aglomeração de pessoas na entrada e no interior da escola,

proibindo também a realização de comemorações e apresentações culturais, com
o intuito de mitigar a transmissão do SARS-Cov-2;
•

Procurar disponibilizar apoio psicossocial aos alunos e profissionais da

educação;
•

Garantir que os profissionais de apoio façam o uso de máscaras e de

protetor facial e todo Equipamento de Proteção Individual (EPI) exigido para o
exercício da função, durante a limpeza dos ambientes e banheiros e enquanto
estiver no ambiente de trabalho seguir os protocolos de higiene;
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•

Para profissionais que atuam com crianças pequenas, recomenda-se o uso

de proteção facial para evitar o contato com secreções;
•

Estimular as atividades pedagógicas não presenciais, por meio de

orientação às famílias, disponibilizando diferentes estratégias para reforçar os
períodos de interação com as crianças fora do ambiente escolar, em
conformidade com a regulamentação do Conselho Nacional de Educação (CNE);
no caso da alfabetização, pode-se orientar e incentivar os pais ou familiares a
realizarem práticas de literacia familiar, sobretudo no sentido de estimular o
desenvolvimento de funções executivas das crianças, auxiliando-as a se
comportarem de forma mais segura;
Após longo período de afastamento, o retorno às atividades presenciais
será uma nova adaptação para as crianças, momento difícil para muitas delas,
que poderá gerar choro, irritabilidade e até agressividade por parte de algumas.
Orienta-se pensar em estratégias de acolhimento utilizando atividades lúdicas.
É interessante conversar com as famílias antes do retorno para averiguar
possíveis experiências traumáticas vividas no período de isolamento social, que
poderão dificultar o período de readaptação. Naturalmente, o Conselho Tutelar
deverá ser acionado caso haja suspeita de violências físicas ou psicológicas.
Como estratégia de orientação para as crianças, podem ser apresentados
vídeos curtos sobre a Covid-19 (o que é, como funciona, como se prevenir), como
se higienizar corretamente e até mesmo sobre o uso correto da máscara, pois,
ainda que muitas crianças não precisem utilizá-la, elas podem ensinar e cobrar
seus familiares. Em geral, as crianças adoram replicar informações novas que
aprendem na escola.
Na eventualidade de uma criança apresentar algum sintoma de doença
durante a permanência na escola, ela deverá aguardar pelo pai ou responsável
em um ambiente separado dos demais alunos, devendo o caso ser registrado em
livro de ocorrência.
A participação direta das famílias das crianças da educação infantil nesse
período de retorno é condição primordial para garantir o sucesso da adaptação de
todos às novas regras de convivência. Desse modo, deve ser mantida
comunicação direta, aberta e clara com as famílias sobre o momento do retorno,
suas implicações, exigências e riscos, possibilitando que elas decidam com mais
cautela sobre permitir ou não o retorno de suas crianças. É importante ouvir e
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sanar suas dúvidas e anseios, transmitindo sempre informações atualizadas e de
fontes oficiais sobre a pandemia, a fim de evitar a proliferação de informações
inverídicas e calamitosas.
Além disso, recomenda-se que os objetos pessoais da criança sejam
nomeados, bem como suas mochilas, vestimentas e fraldas, a fim de evitar a
troca no momento de sua utilização, tendo em vista que crianças pequenas nem
sempre reconhecem seus pertences. Na mochila da criança deverão ser enviadas
no mínimo três mudas de roupas, para a troca na chegada, após o banho e para
ocaso de algum imprevisto; sacolas plásticas também são necessárias para o
armazenamento de roupas e calçados sujos. Orientar familiares que as roupas e
calçados utilizados devem ser retirados no mesmo dia da mochila e higienizados
antes do próximo uso.

Adicionalmente, para maior efetividade das ações, recomenda-se:
•

Solicitar apoio das famílias para conversar com as crianças sobre o

distanciamento, o não compartilhamento de brinquedos, talheres e objetos em
geral;
•

Conversar também sobre o motivo pelo qual os adultos estarão diferentes,

com máscaras e protetores faciais, na tentativa de amenizar o estranhamento;
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•

Manter uma agenda ou caderno na mochila como forma de comunicação

entre instituição e famílias, bem como usar contatos via mídias sociais, para
reduzir a necessidade de contato físico;
•

Manter os dados pessoais das crianças atualizados nas secretarias das

escolas, principalmente os telefones de contato com pais ou responsáveis;
•

Orientar as famílias sobre respeitar o distanciamento, o momento da

aferição de temperatura, o uso correto da máscara e a higienização constante das
mãos, até mesmo para servir de exemplo para as crianças;
•

Solicitar que a instituição seja informada sobre casos de acometimento

pela Covid-19 em membros da família, ou pessoas com as quais tenham tido
contato, e manter a criança em casa;
•

Informar às famílias sobre os postos de atendimento e unidades de saúde

mais próximos na região do entorno da escola.
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Havendo casos de infecção da COVID- 19, decorrente de retorno das
atividades deve ser assegurada adoção de medidas de prevenção, previstas pelo
Comitê Gestor Municipal, quais sejam:
•

Suspender as aulas de unidade de ensino.

•

Higienizar e desinfectar os ambientes e os veículos escolares utilizados.

•

Reforçar a comunicação entre os profissionais da educação, os estudantes

e suas famílias por meio de ligações telefônicas, mensagens de WhatsApp e
outras mídias a depender da comunidade, como por exemplo, carro de som,
faixas e cartazes.
•

Implementar triagem dos trabalhadores das escolas, garantindo o

afastamento dos casos confirmados, casos suspeitos e constantes de casos
confirmados de COVID-19, garantindo o encaminhamento à autoridade de saúde
indicada pelo Comitê Gestor.
•

Garantir meios tecnológicos para procedimentos virtuais que possibilite

reunião com educadores, visando a manutenção do caráter coletivo e participativo
das ações educacionais.
•

Garantir as plataformas de ensino, para os alunos/professores terem

acesso ao ensino não presencial com o uso das mídias.
•

Garantir a logística para entrega de material impresso para estudantes

sem acesso à conectividade.
•

Garantir a distribuição da alimentação escolar para os estudantes.

•

Elaborar estratégias de acompanhamentos dos estudantes e professores,

tanto no que concerne às atividades escolares, por meio de recursos definidos
pela escola, quanto às condições psicossociais orientadas pela Secretaria
Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.
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