PROTOCOLOS GERAIS DE RETOMADA
ESTE MANUAL É UM GUIA COMPLETO DE ORIENTAÇÕES PARA A RETOMADA DAS AULAS
PRESENCIAIS. VÁLIDOS PARA ALUNOS, FAMILIARES E COLABORADORES.

ORIENTAÇÕES GERAIS
Passamos por momentos difíceis, mas com muito aprendizado. O momento de retomada se
aproxima e devemos nos preocupar com o acolhimento e a proteção dos nossos alunos,
colaboradores e familiares.
Com o retorno das aulas presenciais, elaboramos um conjunto de medidas para salvaguardar a
saúde de todos.
Vale salientar que as considerações aqui apresentadas poderão ser alteradas a qualquer
momento de acordo com as orientações dos órgãos de saúde em relação à COVID-19.
É preciso preparar pais, alunos e colaboradores para a volta às aulas.

DECLARAÇÃO ANTES DE VOLTAR PARA A ESCOLA
Os pais receberão um Termo de Compromisso e deverão preencher e enviar para a escola
juntamente com a carteira de vacinação atualizada para que o aluno possa retornar à
escola.

ORIENTAÇÕES ANTES DE SAIR DE CASA
Conheça as precauções que deve ter antes de se dirigir para o ambiente escolar, de forma a
proteger a sua família, os profissionais e os seus colegas.








Se estiver em contato (distância inferior a 2 metros e por um período igual ou superior a 15
minutos) com uma pessoa confirmada com COVID-19, ou com um suspeito, também não
deve se deslocar para o ambiente escolar.
Os pais devem verificar a temperatura dos filhos todas as noites e manhãs, e antes dos
alunos saírem para a escola. Em caso de febre, devem ser mantidos em casa. Na ausência
de outros sintomas da COVID-19, os alunos devem ficar em casa até ficarem livres da
febre por um período mínimo de 48 horas, sem tomar medicamentos para reduzir a febre.
Uma febre que se apresenta juntamente com um ou mais sintomas da COVID-19 exige
que a criança permaneça em casa por um período de 14 dias. Uma autorização médica
deve ser fornecida para que a criança possa retornar à escola. Os pais devem informar
imediatamente à escola
Antes de sair para o ambiente escolar, recomendamos que tenham consigo:
o Líquido desinfetante para as mãos em embalagem pequena (álcool gel 70°).
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Máscara facial descartável ou de tecido.
Opte por se calçar junto à porta de saída, evitando dessa forma andar em casa com
o calçado que utiliza nas suas deslocações fora do domicílio.
Caso more em prédio, sempre que lhe for possível, utilize as escadas em vez do
elevador. Se não for possível, opte por usar sozinho o elevador.

TRAJETO
Transporte particular
 Se possível, opte por transporte particular, e transporte apenas pessoas que habitem a
mesma moradia.
 Se der carona a alguém com quem não habite, permita apenas uma pessoa no banco
traseiro.
 No carro, crie a sua “bolha de segurança”: ABRA A PORTA • DESINFETE AS MÃOS •
FECHE A PORTA.
 Utilize sempre o porta-malas para transporte de mochilas e pastas de trabalho, para que o
seu ambiente não seja contaminado.
 O transporte por carro, moto ou bicicleta também exige o uso de máscara de proteção.
 Sempre que possível sente-se em banco sozinho mantendo distância.
 Aguarde sentado para que desça um por vez, respeitando o distanciamento.
 No interior do transporte, utilize máscara.
 OBS: Se optar por utilizar transporte privado (Táxi ou Uber) utilize o banco de trás e siga
as mesmas orientações de higiene.
 Assim que sair do transporte, use álcool gel 70° nas mãos, realizando a desinfecção.
Trajeto a pé






No percurso de casa / escola / casa, mantenha sempre a distância de 2 metros.
Se encontrar alguém conhecido, faça um cumprimento e mantenha distância de 2 metros.
Não pegue nada durante o percurso como flores e panfletos.
Caso a criança coloque as mãos em muros ou calçadas, fazer uso do álcool gel.
De preferência a criança deve fazer o caminho direto para escola/casa, sem paradas em
outros lugares para evitar possível contaminação.
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PROTOCOLOS ADOTADOS PELO NOSSO CANTINHO PARA
ESTABELECER PADRÃO SEGURO NECESSÁRIO DE SAÚDE,
HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NA ESCOLA

RECEPÇÃO DE ALUNOS
PROCEDIMENTOS:
ENTRADA
 Alertar aos pais que o horário de entrada será mais lento e que cheguem com um pouco
de antecedência para evitar aglomeração.
 Fluxo padronizado e comunicado aos pais para evitar aglomeração, sempre respeitando
a demarcação no chão. Caso cheguem de carro aguardar no carro para evitar
aglomeração.
 Fazer a admissão das crianças uma por vez.
 Verificar se está de máscara e em utilização correta a partir dos 2 anos.
 Aferir a temperatura de todos com termômetro de testa, se está dentro do padrão (até
37,5ºC) permitido no protocolo, caso alterado informar aos pais e ao comitê de segurança
escolar.
 Passar pela cabine de desinfecção, como também mochilas e carrinhos de bebês.
(Produto usado para desinfecção Digliconato de Clorexidina 0,2% - Linha
Hospitalar de uso Adulto e Pediátrico – Seu princípio ativo tem proteção por até 8
horas para o corpo e de 4 até horas para as mãos).
 Desinfectar o calçado em tapete sanitizante.
CONDIÇOES IMPEDITIVAS
 Temperatura alterada de acordo com protocolo.
 Ausência de máscara.
 Sintomas de gripe / COVID-19.
 Confirmação de familiar com COVID-19.

SAÍDA DE ALUNOS
PROCEDIMENTOS:
SAÍDA
 Alertar aos pais que o horário de saída será mais lento.
 Fluxo padronizado e comunicado aos pais para evitar aglomeração, sempre respeitando
a demarcação no chão.
 Aguardar a confirmação da presença dos pais ou responsáveis para anunciar a criança.
 Higienização das mãos com álcool em gel 70%.
 Verificar o uso correto da máscara para alunos acima de 2 anos.
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 Aferir a temperatura de todos com termômetro de testa, informar aos pais.
 Fazer a entrega da criança uma por vez.

ORINTAÇÕES GERAIS – ALUNOS
PROCEDIMENTOS:
 Todos as crianças deverão apresentar a carteira de vacinação atualizadas antes do
retorno, lembrando da importância da vacina da gripe H1N1 para as crianças até 6 anos
de idade.
 Crianças a partir de 2 anos deverão chegar de máscara e fazer uso por todo o período.
 A criança deverá ter máscaras reservas acondicionadas em saquinhos conforme período
(1/2 período 2 máscaras e integral 3 máscaras).
 Pertences da mochila deverão ser higienizados em casa diariamente.
 Nas mochilas deverão conter só os itens essenciais (Uma troca de roupa, máscaras para
trocas e os respectivos saquinhos, necessarie, 1 saco plástico para roupa suja).
 Está suspenso temporariamente trazer brinquedos de casa, serão utilizados os
brinquedos da escola, os quais serão higienizados a cada uso.
 Proibido o uso de lenço de pano e fralda amarrada na chupeta.
 Troca de babador de pano pelo de borracha.
 A partir da sala do Minimaternal fazer troca dos copos de sala por garrafas.
 Em razão de uma das formas de contágios do COVID-19 ser por gotículas, está
suspensa por tempo indeterminado a inalação no ambiente escolar.
 A medicação para febre está suspensa pelos próximos meses.
 Caso a criança apresente qualquer sintoma de COVID-19, será encaminhada para a sala
de acolhimento onde aguardará pelo responsável que será avisado para retira-la e
observar o surgimento ou não de novos sintomas.
 Para o retorno de crianças com sintomas, será exigido atestado médico a ser entregue
no ato da chegada.
CONDIÇOES IMPEDITIVAS





Ausência de máscara
Sintomas COVID-19
Ausência de atestado / carteira de vacinação atualizada

HIGIENIZAÇÃO e DESINFECÇÃO
PROCEDIMENTOS:
 Para abertura da escola deverá ser realizada uma limpeza geral utilizando pulverizador
de costas para desinfecção das instalações.
 A partir da abertura os ambientes serão desinfectados través do pulverizador 1 x semana,
visto que o produto usado terá duração de 7 dias em paredes, mobiliários e chão.
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 Manter os ambientes limpos, arejados e desinfectados.
 A coleta de lixo deverá ser realizada no mínimo 3 x dia.
 Higienização de todos os ambientes diariamente e com mais frequência nas áreas de
maior circulação de pessoas.
 Higienização de mesas e chão de salas de aula diariamente intensificando sempre que
necessário.
 Intensificar a higienização de garrafas de água todos os dias.
 Intensificar a higienização dos utensílios como talheres, copos e pratos e panelas.
 Higienização dos colchões antes a após o uso e acomodação da roupa de cama após o
uso em plásticos individuas de cada criança.
 Intensificar a higienização dos cadeirões antes e após cada uso.
 Intensificar a higienização das banheiras a cada banho.
 Higienização constante de objetos mais tocados como maçanetas, corrimãos,
interruptores, mesas, braços de cadeiras, bancadas, bebedouros, torneiras, descargas,
telefones, interfones, teclados.
 Treinamento e uso de EPI para utilização de produtos.

COLABORADORES
PROCEDIMENTOS:
 Chegar de máscara.
 Passar pela cabine de desinfecção e tapete de sanitização.
 Passar pela secretaria para responder questionário de saúde.
 Se dirigir para sala dos professores e realizar a troca de roupa e calçado.
 Não utilizar adornos.
 Não sair sem autorização da escola durante o turno de trabalho.
 Não sair da escola com uniforme e calçado de trabalho.
 Manter o uso da viseira Face Shield por todo o turno de trabalho, respeitando a
higienização.
 Manter distanciamento de 1,5m durante as refeições e hora de descanso.
 Obrigatório apresentar o comprovante de vacina da gripe.
 O colaborador que apresentar sintomas de covid-19 (febre, tosse, cansaço, dor de
garganta, dor de cabeça ou dificuldade para respirar) deverá comunicar a instituição e se
dirigir a uma unidade de saúde e apresentar apto ao trabalho ou caso seja suspeito
deverá apresentar atestado para afastamento.
CONDIÇOES IMPEDITIVAS
 Sintomas da COVID-19
 Ausência de viseira Face Shield
 Confirmação de familiar com COVID-19
 Falta do comprovante da vacina da gripe
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AMBIENTE ESCOLAR
PROCEDIMENTOS:
 Todos os ambientes deverão estar sempre limpos, arejados e desinfectado.
 Respeitar o distanciamento em todos os ambientes.
 As professoras e auxiliares deverão ter álcool 70% próximo sempre que necessário.
 Usar brinquedos somente da escola e que tenham fácil higienização, os quais deverão
ser higienizados após o uso.
 Dar preferência as atividades ao ar livre sempre que possível, respeitando o
distanciamento.
 Fixar orientações técnicas próximas aos lavatórios, com medidas educativas adaptada
para a educação infantil.
 SALA BERÇÁRIO:
- Higienização do chão diariamente intensificando sempre que necessário.
- Cadeirinhas de bebês individualizadas, acomodados respeitando o distanciamento e
higienizados a cada uso.
- Refeições realizadas alternadamente.
- Berços instalados de forma segura e individualizados.
- Higienização da banheira a cada banho.
- Tolhas de banho secas ao sol.
- Intensificar o uso de luva e a higienização das mãos de profissionais e crianças após
cada troca de fralda.
 SALA PRIMEIROS PASSOS:
- Cadeirões acomodados respeitando o distanciamento e higienizados a cada uso.
- Refeições realizadas alternadamente.
- Colchões higienizados antes a após o soninho.
- Roupa de cama armazenadas em plásticos individuais para cada criança.
- Higienização da banheira a cada banho.
- Toalhas de banho secas ao sol.
- Intensificar o uso de luva e a higienização das mãos de profissionais e crianças após
cada troca de fralda.
 SALA MINIMATERNAL:
- Na hora do soninho posicionar os colchões higienizados a cada uso, respeitando o
distanciamento.
- Roupa de cama armazenada em plásticos individuais para cada criança.
- Intensificar o uso de luva e a higienização das mãos de profissionais e crianças após
cada troca de fralda e uso do banheiro.
 SALA MATER ao JARDIMII:
- Higienização de mesas e chão diariamente intensificando sempre que necessário.
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- Intensificar o uso de luva e a higienização das mãos de profissionais e crianças após o
uso do banheiro.
- Rodízio de local de refeição entre sala de aula, refeitório e parque (piquenique).
 REFEITÓRIO:
- Horário diferenciado com turmas alternadas.
- Marcação de lugares para evitar movimentação e respeitar o distanciamento.
- Manipular e servir os alimentos somente pela cozinheira.
- Uso de máscara de forma adequada pela cozinheira.
 QUADRA/PARQUES:
- Elaborar brincadeiras respeitando o distanciamento.
- Higienização dos brinquedos a cada uso.
- Suspensão por período indeterminado do uso do tanque de areia e piscina de bolinhas.

AULAS EXTRAS
PROCEDIMENTOS:
 A sala deverá estar limpa, arejada e com os tatames higienizados a cada troca de turma.
 Número reduzido de alunos por aula respeitando o distanciamento.
 Uso de máscara a partir de 2 anos, professore viseira.
 Os professores deverão passar pela cabine de desinfecção, verificação de temperatura,
fazer a troca de roupa e calçado antes do início das aulas e responder ao questionário de
saúde.
 Uso de álcool 70% sempre que necessário.
 Os tatames serão higienizados a cada aula.
 MÚSICA:
- Pelo período que se fizer necessário, as atividades de movimentação com locomoção
espacial será substituída pelas atividades de movimentação sem locomoção espacial.
- Demarcar espaços de cada criança respeitando o distanciamento.
- Ficarão suspensas as atividades que proporcionarem o compartilhamento de
instrumentos musicais ou brinquedos musicais.
- Intensificar a higienização dos instrumentos e materiais de uso individuais utilizados
.entre as aulas, que muitas vezes levam a boca ou deixam cair.
 JUDÔ:
- Suspender pelo período que se fizer necessário os exercícios de contato.
- Demarcar espaço de cada criança respeitando o distanciamento.
- Usar material individual e higienizado a cada aula para simulação de luta.
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 BALLET:
- Suspender pelo período que se fizer necessário os passos que conduzam a
aproximação das crianças.
- Demarcar espaços de cada criança respeitando o distanciamento.
 INGLÊS:
- Demarcar espaço de cada criança respeitando o distanciamento.
- As brincadeiras de forma coletiva serão substituídas por individuais buscando manter o
distanciamento entre as crianças.
- O manuseio dos materiais como fantoches e brinquedos serão manuseados
preferencialmente pela professora, sendo higienizado com álcool 70% a cada uso.
- Os queridos “points” serão substituídos por corações registrados em um cartaz,
mantendo assim o registro e o reforço positivo à participação das crianças durante as
aulas.
- Para o grupo 2 que possui o “Money” que utilizam para compras no flemarket,
substituiremos por um “cartão de débito” para não haver troca de dinheirinho.
- Não haverá compartilhamento de matérias durante as aulas como lápis e giz de cera, e
antes do uso será feito a higienização com álcool 70%.
CONDIÇOES IMPEDITIVAS
 Sintomas da COVID-19
 Ausência de máscara
 Aglomeração

Colaboração
Impacto for School
Sociedade Brasileira de Pediatria
Associação Paulista de Medicina
Sindicato dos Hospitais e Clínicas de São Paulo
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Federação dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
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