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PROTOCOLO DE RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL 

 

1 - INTRODUÇÃO 

A pandemia da Covid-19 trouxe consigo desafios para toda a sociedade causou 

impactos para as políticas públicas e muitas incertezas em relação aos desdobramentos das 

políticas de saúde. Na educação, o efeito tempestivo da suspensão das aulas fez com que 

professores e estudantes tivessem que se ajustar rapidamente às novas formas de aprender 

e ensinar. Nesse contexto, o uso das tecnologias e as aulas remotas emergiram como 

alternativas para dar seguimento às atividades escolares. Nesse momento há um movimento 

de retomada das aulas presenciais, justificado pelo fato de no estado do Rio de Janeiro a 

educação escolar ser considerada uma atividade essencial e que contribui significativamente 

para o desenvolvimento intelectual, social e emocional das crianças, dos jovens e das 

famílias.  

Nesse sentido, é necessário preparar a comunidade escolar (estudantes, professores, 

gestores, famílias e comunidade escolar) para novas práticas a partir das perspectivas 

científicas sobre os cuidados de prevenção, promoção e reabilitação em saúde. Para tanto, a 

Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do Sul (Seduc), com base em diferentes 

documentos e protocolos de biossegurança, elaborou o presente documento para 

padronizar e auxiliar a retomada das atividades presenciais em nosso município. Este guia 

contém normas técnicas de segurança em saúde e recomendações de ações sociais e 

pedagógicas a serem observadas pelos integrantes do sistema de ensino municipal e de toda 

comunidade escolar. Nesse retorno, portanto, deverá preponderar o esforço coletivo de 

diferentes entidades que estão no entorno da escola, bem como a participação dos 

profissionais da atenção primária à saúde, do serviço de epidemiologia, do Serviço de Saúde 

Mental, da Vigilância Sanitária e de especialistas das instituições de ensino superior para 

auxiliar no entendimento de problemas relacionados não só à Covid-19, mas também aos 

reflexos dessa pandemia nas famílias, nos profissionais da educação e em seus familiares.  
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A qualidade do ensino e a segurança das pessoas neste momento do retorno às aulas 

somente serão possíveis se houver compreensão, cooperação e espírito de solidariedade. 

Se, durante a pandemia, a sociedade brasileira observou a capacidade tempestiva e criativa 

de muitos professores e alunos para seguir ensinando e aprendendo, também estamos 

convictos de que a escola brasileira, ambiente intencionalmente estruturado para o 

desenvolvimento dos processos educativos, é capaz de preparar-se com segurança sanitária 

para a retomada das aulas presenciais. Mais qualificada pelas novas aprendizagens oriundas 

do tempo de suspensão das aulas, a escola, hoje, aprendeu a lidar com tecnologias 

modernas, aulas remotas, estratégias híbridas de ensino e novos modelos de avaliação das 

aprendizagens. É, também, momento ímpar de acolhimento, em que as equipes 

pedagógicas, as famílias e os estudantes mais precisam do apoio para elucidar o ano letivo 

de 2021.  

Será necessário fazer avaliações diagnósticas para identificar o nível de aprendizado 

dos estudantes, verificando os que se adiantaram nas aprendizagens e podem ser 

reclassificados de ano escolar, assim como trazer soluções para aqueles que demandam 

algum tipo de atendimento diferenciado na tentativa de dar um tratamento minimamente 

equitativo. Não há resposta pronta e acabada que atenda a todos os casos, pois a 

implementação das medidas necessárias para ajustar ou recuperar a aprendizagem dos 

estudantes ensejará adequações a serem feitas no curso da ação. Precisamos colocar a mão 

na massa para construirmos imediatamente uma solução que nos ajude a minimizar os 

danos ocasionados por esse período tão grave e inusitado pelo qual estamos passando.  

Temos que nos conscientizar de que todos somos parte desse movimento em busca 

de melhores condições de retorno, propiciando ambiente seguro à vida dos professores e 

demais profissionais da educação para que possam cumprir a missão nobre de oferecer 

formação de qualidade às crianças e aos jovens brasileiros, fundamentando o trabalho 

pedagógico na perspectiva da educação humanizada e integral. Por fim, cumpre ressaltar 

que a decisão de retorno às aulas presenciais deve ser tomada pelos governos municipais e 

levar em consideração às orientações das autoridades sanitárias locais.  
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O objetivo central deste protocolo é orientar sobre o funcionamento e o 

desenvolvimento de atividades administrativas e educativas nas escolas, cursos livres e 

demais atividades educativas com vistas ao retorno das atividades presenciais. Esse retorno 

deverá ocorrer de forma gradual, com a segurança sanitária que propicie um ambiente 

saudável e com o menor risco possível para a saúde e o bem estar da comunidade escolar. 

Todas as recomendações aqui estão sujeitas aos regramentos do Estado do Rio de Janeiro e 

do município de Paraíba do Sul, às análises epidemiológicas sobre a doença e às orientações 

dos órgãos de saúde nacionais e internacionais sobre as medidas sanitárias a serem 

tomadas.  

 

2 – MEDIDAS GERAIS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO COVID-19  

A previsão da Secretaria Municipal de Educação é de que todo o município volte a ter 

aulas presenciais somente após a determinação oficial do governo (Decreto). No entanto, os 

seguintes critérios precisam ser cumpridos para que ela se mantenha: 

● Verificação das bandeiras de risco, a partir das publicações da Secretaria Municipal 

de Saúde.  

● Que a rede privada apresente protocolo de planejamento para o retorno.  

● Que o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, esteja 

sendo executado pelo município.  

● Que seja levado em consideração o percentual de ocupação das salas de aula 

indicado nesse protocolo. 

A proposta ainda estabelece uma série de protocolos de higiene e distanciamento 

que devem ser cumpridos pelas instituições educacionais e Secretaria Municipal de 

Educação. Nessa perspectiva, apresentamos as fases ou períodos de implementação dos 

protocolos de volta às aulas, considerando a norma sugerida pela OMS acerca da 

intensidade da transmissão da Covid-19: 

 Nenhum caso: área sem nenhum caso detectado (nenhum caso confirmado em 

laboratório na área relacionada). Nessa situação, as escolas podem ser abertas.  
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 Transmissão esporádica: área com um ou mais casos, importados ou locais. Nessa 

situação, todas as escolas podem ser abertas. Se alguma for fechada, a reabertura 

poderá ocorrer desde que haja, previamente, um bom controle da transmissão 

generalizada prévia, obtido por meio de medidas de saúde pública.  

 Transmissão em grupos específicos (clusters): área atingida por casos agrupados no 

tempo, com delimitada região geográfica e/ou exposição padrão. Nessa situação, a 

maioria das escolas permanecerá aberta, com implementação de medidas de 

prevenção à Covid-19 e medidas de controle da transmissão. As autoridades 

sanitárias locais podem considerar o fechamento de escolas como parte de uma 

política mais ampla de Medidas Sociais e de Saúde Pública (MSSP), nas áreas que 

passam por uma expansão no número de regiões afetadas que incluem as escolas.  

 Transmissão comunitária: área que passa por grande surto de transmissão local 

definida por meio de uma avaliação de fatores, incluindo, mas não se limitando a: 

grande número de casos que não podem ser ligados às cadeias de transmissão; 

grande número de casos apontados pelo serviço de vigilância por meio de 

laboratório sentinela, com vários aglomerados não relacionados entre si, em várias 

áreas do território. Dependendo das tendências e da intensidade da transmissão, as 

autoridades locais podem considerar a abordagem embasada em risco para o 

funcionamento da escola, e outras MSSP de abrangência comunitária, com foco em 

garantir a continuidade da educação das crianças e dos jovens. É provável que essas 

medidas amplas, que incluem fechamento de escolas, sejam implantadas em áreas 

com tendências de aumento de casos, hospitalizações e mortes por Covid-19; 

qualquer escola que permanecer aberta deverá seguir estritamente as diretrizes 

preventivas da Covid-19.  

Para facilitar a compreensão, esses casos estão organizados em cores na tabela a 

seguir. 
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Tabela 1: Situação do nível de transmissão do SARS-COV-2 e considerações para 

ações da escola. 

NÍVEL DE 
TRANSMISSÃO NA 

REGIÃO 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Bandeira Verde Todas as escolas abrem e implementam medidas de prevenção e 
controle da Covid-19. 

Bandeira Amarela Todas as escolas abrem e implementam medidas de prevenção e 
controle da Covid-19 e fazem rodízio de estudantes. 

Bandeira Laranja Todas as escolas abrem e implementam medidas de prevenção e 
controle da Covid-19 e fazem rodízio de estudantes. 

Bandeira Vermelha Abordagem baseada em risco para o funcionamento da escola, e 
outras MSSP de abrangência comunitária, com foco em garantir a 
continuidade da educação das crianças. É provável que essas MSSP 
amplas, que possam incluir o fechamento de escolas, sejam 
implantadas em áreas com tendências de aumento do número de 
casos, hospitalizações e mortes por Covid-19. 

Bandeira Roxa Todas as escolas ficam fechadas. 
 

  

Tabela 2 e3: Quantitativo máximo de estudantes por unidade escolar de acordo com a 

bandeira do município. 

Quantitativo de estudantes nas unidades escolares de Educação Infantil 

BANDEIRAS Creche I Creche II Creche III 2º Período 3º Período 

Vermelha 25% 25% 25% 30% 30% 

Laranja 35% 35% 35% 40% 40% 

Amarela 65% 65% 65% 65% 65% 

Verde 100% 100% 100% 100% 100% 
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Quantitativo de estudantes nas unidades escolares de Ensino Fundamental e Ensino Médio 

BANDEIRAS 1º ao 3º anos  

Ens. Fundamental 

4º e 5º anos  

Ens. Fundamental     

6º ao 9º anos 

Ens. Fundamental 

1º ao 3º anos 

Ens. Médio 

Vermelha 30% 30% 30% 30% 

Laranja 40% 50% 50% 50% 

Amarela 65% 75% 75% 75% 

Verde 100% 100% 100% 100% 

 

Os percentuais acima são de capacidade máxima em sala de aula, de acordo com a 

bandeira de risco, porém é preciso observar a capacidade do espaço destinado para essas 

turmas, por unidade escolar. 

No retorno às aulas presenciais, na bandeira amarela será utilizado o quantitativo da 

bandeira laranja por duas semanas. As unidades escolares farão aumento dos estudantes na 

terceira semana até atingir o percentual da bandeira amarela. 

Na troca da bandeira amarela para a bandeira verde, o aumento de estudantes será 

gradativo até chegar à capacidade máxima da sala de aula. Caso o retorno às aulas ocorra na 

bandeira vermelha, deve ser admitido o percentual mínimo de estudantes e redobrar os 

cuidados com as medidas sociais e de saúde pública. 

As escolas e creches devem organizar um Comitê Local de Saúde e Ambiente Escolar 

com a participação dos estudantes, professores, equipe diretiva, famílias e responsáveis, 

outros membros da comunidade escolar, agentes comunitários para acompanhar, fiscalizar, 

fortalecer as práticas de promoção de saúde para o cuidado integral e bem estar de toda 

comunidade escolar e de seu território, a fim de que ocorra um funcionamento seguro das 

atividades escolares presenciais. Os membros do Conselho Escolar podem ser solicitados a 

participar do referido Comitê.   
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3 – ORIENTAÇÕES GERAIS  

Primeira Avaliação  

Recomenda-se a seguinte lista inicial de procedimentos antes do retorno das 

atividades presenciais: 

 1. Atualizar a lista de todas as pessoas envolvidas na instituição de ensino, todos os 

profissionais da educação e estudantes, com os respectivos contatos;  

2. Verificar como está o processo de elaboração do Plano de Retorno das atividades 

escolares presenciais, destacando os pontos centrais desse Plano;  

3. Avaliar e definir se o retorno será de forma gradual ou se os alunos vão retornar 

todos de uma vez, bem como se a opção será pelo ensino híbrido ou pelo ensino remoto 

para alguma das séries ou etapas.  

4. Avaliar todo o ambiente de trabalho, observando como estão às condições físicas e 

estruturais e se há condições de atender a retomada presencial das aulas, o trabalho 

administrativo e de serviços gerais (manutenção e limpeza);  

5. Avaliar a adequabilidade da ventilação dos espaços da escola;  

6. Verificar as condições de trabalho de todos os profissionais da educação, inclusive 

a existência de EPIs suficientes para todas as pessoas que trabalham com recepção, 

manutenção e limpeza;  

7. Avaliar se as condições de higiene de todos os espaços estão adequadas, com 

água, sabonete de limpeza das mãos e álcool em gel 70% disponíveis para todos;  

8. Definir formas de garantir a frequência adequada da limpeza dos ambientes, 

cuidando do suprimento de água sanitária, álcool, materiais descartáveis, entre outros, e 

também de equipe suficiente para o trabalho;  

9. Decidir como será o processo de alimentação dos alunos: se ocorrerá dentro das 

salas de aula ou em cantinas/refeitórios, se há espaço de atendimento para garantir a 

distância mínima entre pessoas, se há condições para revezamento de horários; como será a 

distribuição de alimentos;  
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10. Criar mecanismos para monitorar o cumprimento das medidas sociais e 

sanitárias;  

11. Analisar se há condições para realizar treinamento e capacitação da comunidade 

acadêmica;  

12. Verificar se há equipe preparada para realizar ações permanentes de 

sensibilização de estudantes, pais ou responsáveis.  

13. Professores, profissionais da educação e estudantes de outras cidades e 

localidades terão que seguir as recomendações do protocolo de retomada as aulas 

presenciais do município aqui descritas.  

 

Quem não Poderá Retornar  

Deve-se, antes de serem iniciadas as atividades na escola, realizar uma análise da 

situação dos profissionais da instituição, além de fazer uma triagem dos estudantes. O 

objetivo será definir quem pode ou não retornar e em que condições, sempre em atuação 

integrada com profissionais da Unidade Básica de Saúde. No caso de estudantes ou 

profissionais da educação, fazem parte do grupo de risco quem possui: cardiopatias; 

doenças pulmonares crônicas; diabetes; obesidade mórbida; doenças imunossupressoras ou 

oncológicas; pessoas com mais de 60 anos; gestantes e lactantes; de acordo com a avaliação 

do médico da UBS ou o profissional que faz acompanhamento do paciente. Para esses 

grupos, podem ser adotadas estratégias de realização de atividades não presenciais 

(homeoffice). Aos estudantes com deficiências é recomendável o ensino domiciliar. 

É necessário também articular com as famílias sobre o retorno às aulas presenciais, 

garantindo aos pais ou responsáveis a possibilidade de continuidade de atendimento escolar 

remoto, de forma concomitante, em condições e prazos previamente acordados. Diante da 

possiblidade de desenvolver atividades pedagógicas não presenciais, no ano letivo afetado 

pelo estado de calamidade pública, verificar se os alunos possuem acesso à internet para uso 

nos processos de ensino e aprendizagem, de forma a garantir o cumprimento da carga 

horária mínima anual. É primordial reforçar a necessidade de criação de condições, pelos 
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sistemas de ensino, para a gestão comunitária, democrática e diferenciada dessas 

modalidades.  

 

Treinamento e Capacitação das Equipes 

 No processo de retorno gradual às atividades presenciais, recomenda-se que as 

instituições escolares realizem o acolhimento e a reintegração social dos professores, 

estudantes e suas famílias, como forma de superar os impactos psicológicos do longo 

período de isolamento social. Para isso, serão criados em conjunto com a Atenção Primária 

em Saúde e Vigilância Sanitária, se necessário for, programas de formação continuada de 

professores, visando prepará-los para esse trabalho de integração.  

Compete a cada uma das redes de ensino do município (municipal, estadual e 

privada) ofertar aos seus professores capacitação para oferta de atividades remotas e ensino 

híbrido. Assim, os professores, em conjunto com profissionais da saúde, estarão aptos a 

oferecer capacitação (na forma de cursos, palestras, vídeos explicativos, infográficos, 

simulações, entre outras possibilidades) para todas as pessoas envolvidas na relação escola-

saúde-sociedade, direcionadas às medidas que devem ser adotadas no retorno às aulas.  

As atividades podem envolver trocas de experiências e reflexões referentes ao 

período de isolamento. Todos os integrantes da comunidade escolar precisam ser 

capacitados sobre a correta implementação das medidas de higiene e segurança. Além disso, 

ações permanentes de sensibilização dos estudantes, pais e responsáveis devem ser 

realizadas. Sugere-se que a capacitação seja iniciada pelas equipes responsáveis pela 

limpeza, manutenção, alimentação, transporte e de atendimento ao público, a fim de 

garantir a correta higiene do espaço escolar antes do início das atividades presenciais. 

Também é relevante que, antes da capacitação, seja providenciado o fornecimento de 

equipamentos de proteção individual (EPIs) para esses profissionais.  
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4 - MEDIDAS SOCIAIS EM SAÚDE  

As medidas gerais são aquelas atenções e cuidados com a saúde de todos 

(independentes da fase da Covid-19):  

1. Usar máscara, obrigatoriamente;  

2. Cobrir nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos, nos casos de tosse e 

espirros;  

3. Lavar frequentemente as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou higienizar 

com álcool em gel 70%;  

4. Não cumprimentar com aperto de mãos, beijos e abraços;  

5. Respeitar o distanciamento de pelo menos 1 metro;  

6. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, nem materiais didáticos, 

brinquedos ou jogos;  

7. Priorizar, sempre que possível, refeições empratadas em vez do autosserviço; no caso de 

refeitórios que possuem balcão de serviço, do tipo bufê, com serviço realizado por 

funcionário, é necessário a instalação de barreira física que impeça a contaminação dos 

alimentos e utensílios por gotículas de saliva;  

8. Não compartilhar celulares, assim como evitar seu uso em ambientes sociais, cuidando de 

higienizar frequentemente os aparelhos. É aconselhável revestir o celular em insulfilme para 

maior facilidade de higienização.  

A desobediência às medidas gerais em saúde será considerada infração e poderão 

ser aplicadas sanções de acordo com a legislação vigente.  

Além das medidas gerais, faz-se necessário:  

1. Cada Unidade Escolar deverá passar por desinfecção geral; 

2. Receber da Vigilância Sanitária a certificação de que cumpriu às exigências sanitárias 

descritas nesse protocolo. 

3. Seguir a definição conjunta do quantitativo de estudantes a ser distribuídos por sala de 

aula, respeitando-se o distanciamento mínimo de 1 a 1,5 metro; (deverá ser levado em 

conta a ventilação natural da sala)  
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4. Checar se a quantidade de máscaras e outros itens de segurança necessários à segurança 

coletiva e individual são suficientes;  

5. Atuar junto à Atenção Primária à Saúde para que, no caso de problema de saúde dos 

profissionais da educação ou dos estudantes, fazer a referência e o acompanhamento dos 

casos;  

6. Ampliar, se necessário, o número de funcionários nas equipes de limpeza e higienização. 

7. Organizar as equipes para trabalharem de forma escalonada, respeitando-se a medida de 

distanciamento social;  

8. Organizar a rotina e escala de limpeza do ambiente de trabalho e dos equipamentos de 

uso individual (inclusive toucas, luvas e roupas adequadas para essa limpeza), inclusive de 

limpeza de talheres, copos e pratos, caso sejam utilizados nas merendas (alimentação), 

observando que, preferencialmente, a alimentação escolar deve ser realizada nas salas de 

aula;  

9. Manter, sempre que possível, portas e janelas abertas para ventilação do ambiente;  

10. Garantir a comunicação visual de promoção à saúde e prevenção dos riscos à Covid-19; 

os cartazes poderão ser feitos pela própria comunidade escolar e deverão conter 

informações sobre assepsia e limpeza não só das próprias mãos, mas do uso de áreas 

comuns.  

10. Fazer aferição da temperatura de servidores, estudantes e colaboradores na entrada da 

escola e de salas e ambientes fechados, utilizando termômetro sem contato (infravermelho);  

11. Planejar e comunicar a organização de horários intercalados para a entrada, saída, 

alimentação e intervalo escolar de modo a evitar aglomerações;  

12. Organizar o sistema de higienização e limpeza, com períodos de fechamento para 

desinfecção geral das áreas comuns, em especial de banheiros e salas de aula, observando 

que áreas de difícil limpeza como os parquinhos devem ser isoladas;  

13. Realizar estratégias de orientação sobre formas de prevenção da Covid-19, sobre higiene 

das mãos, uso de máscara, identificação dos sintomas da Covid-19, assim como ações a 

serem realizadas caso algum desses sintomas sejam identificados.  
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No Transporte Escolar  

1. Usar máscara, obrigatoriamente;  

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

3. Utilizar os braços em casos de tosse e espirros, para proteger as outras pessoas;  

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

5. Deixar as janelas do transporte abertas, quando possível;  

6. Acomodar-se intercalando um assento ocupado e um livre;  

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

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

9. Fazer a higienização das mãos, assim que entrar em casa no retorno da escola; 

10. É competência da Vigilância Sanitária fiscalizar o transporte escolar dos estudantes da 

rede privada; 

 

Cuidados com Áreas Comuns  

1. Garantir o cumprimento da obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e 

permanência dos funcionários docentes e não docentes e pelos alunos de acordo com a 

legislação vigente, devendo ser observada a necessidade de troca de máscara a cada 2 

horas;  

2. Deve-se lavar as mãos sempre que: chegar a Escolar, após tossir, espirrar ou assoar o 

nariz; após utilizar os sanitários, quando interromper uma atividade e iniciar outra, após 

manusear dinheiro ou cartões de banco, transporte ou metrô, antes de colocar luvas 

descartáveis e após retirá-las. Na impossibilidade de lavar as mãos, higienizá-las com álcool 

em gel 70%.  

3. Manter distância de pelo menos 1 a 1,5 m entre estudantes, professores e profissionais da 

educação;  

4. Manter dispensadores para álcool em gel 70%, em quantidade suficiente nas salas de aula 

e demais ambientes da escola (principalmente em corredores e locais de entrada e saída);  
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5. Aferir a temperatura no acesso às áreas comuns, utilizando termômetro sem contato 

(infravermelho); a verificação deverá ser feita na porta de entrada para que possamos 

detectar precocemente qualquer alteração de temperatura antes mesmo da entrada a 

escola.  

6. Não fazer o uso de bebedouros coletivos, orientando os estudantes a levarem suas 

garrafas de água e apenas utilizar os bebedouros como fontes para abastecimento;  

7. Suspender o uso de armários compartilhados na escola;  

8. Manter a limpeza frequente de móveis, carteiras, mesas de refeitórios, bancadas, 

computadores, grades, corrimões, superfícies e utensílios que são tocados por muitas 

pessoas;  

9. Higienizar lavatórios, banheiros e vestiários antes da abertura, após o fechamento e 

regularmente após o uso;  

10. Fazer a remoção e descarte do lixo com segurança;  

11. Escalonar o acesso de estudantes ao refeitório;  

12. Orientar os alunos a manter o uso de máscaras até o horário de iniciar a refeição, 

quando estiverem na cantina ou no refeitório;  

13. Considerar modalidades alternativas de aulas, como o escalonamento do início e fim das 

aulas com o objetivo de reduzir o contato entre estudantes de diferentes turmas, no caso de 

escolas com espaço limitado;  

14. Alternar turnos de aula, quando necessário;  

15. Escalonar os horários de intervalo, de forma que as turmas usem as cantinas, banheiros e 

dependências gerais em momentos diferenciados;  

16. Procurar ampliar a quantidade de professores ou recorrer a professores temporários ou 

voluntários, quando necessário;  

17. Procurar aumentar o número de salas de aulas por conta da lotação, quando possível;  

18. Prestar especial atenção ao momento de chegada e saída dos estudantes na escola, 

identificando claramente os locais de entrada e saída, marcando o chão, se necessário, para 
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assegurar o distanciamento, indicando também a direção que deve ser tomada pelos 

estudantes dentro da escola;  

19. Restringir ao máximo a entrada de pessoas de fora da comunidade escolar nas 

instituições, evitando a realização de atividades em grupo;  

20. Assegurar o controle de aglomeração durante os períodos de entrega e coleta das 

crianças na escola ou na creche;  

21. Estabelecer restrições à entrada desnecessária de pais ou responsáveis nas instalações 

da escola;  

22. Monitorar a limpeza periódica dos veículos de transporte escolar entre as viagens, em 

especial das superfícies comumente tocadas pelas pessoas;  

23. Estabelecer sistema adequado de gestão de resíduos, com informações claras sobre seu 

descarte, em especial quanto à eliminação das máscaras já utilizadas.  

 

Medidas de Higiene e Limpeza Ambiental  

1. Estabelecer cronograma de higienização das mãos, na chegada à escola e durante a rotina 

diária, no horário do lanche e antes da volta para casa;  

2. Estabelecer cronograma de limpeza regular do ambiente escolar, com maior frequência, 

especialmente banheiros, maçanetas, carteiras, interruptores, portas, material de ensino, 

livros de uso coletivo, entre outros;  

3. Estabelecer lista de checagem das atividades de limpeza para controle das tarefas e de 

fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs). Estas listas deverão estar 

afixadas em local de fácil visualização e deverão ser assinadas pela pessoa que foi 

responsável pela limpeza;  

4. Estabelecer fluxo de circulação unilateral dos discentes pelas instituições, controlar o 

número de pessoas permitidas nos locais e exibir o número máximo de pessoas em cada 

ambiente coletivo;  

5. Evitar o uso de ventilador e ar condicionado; caso o ar condicionado seja a única opção de 

ventilação, manter filtros e dutos sempre limpos. 
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Uso da Biblioteca  

A biblioteca pode funcionar desde que sejam tomados alguns cuidados extras em 

relação ao uso de materiais, respeitando-se sempre o distanciamento mínimo de 1/1,5 

metro entre as pessoas e o uso de máscaras.  

1. Separar uma estante para receber o livro devolvido pelo usuário, acomodando-o 

adequadamente;  

2. Usar luvas descartáveis para recebimento do material;  

3. Reservar o livro devolvido por pelo menos 5 dias, não podendo ser emprestados nem 

colocados no acervo antes desse prazo;  

4. Usar EPI e higienizar o livro na parte externa com álcool 70% e papel toalha após esse 

período, liberando-o, assim, para novo empréstimo ou reincorporação ao acervo.  

5. As escolas que não conseguirem cumprir essas medidas no retorno às aulas, poderão 

deixar as bibliotecas fechadas por no máximo 1 mês para fazer as adequações necessárias 

aos seu funcionamento. 

 

Uso de equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva (EPIs e EPCs)  

Equipamentos de proteção individual recomendados para cada grupo de indivíduos:  

1. Estudante - Máscara (deve ser trocada a cada 2 horas ou assim que estiver úmida) 

observando a contraindicação para crianças com idade inferior a 2 anos; Frasco individual de 

álcool em gel/álcool 70%. 

2. Bibliotecário e Profissional responsável por aferir a temperatura - Máscara (deve ser 

trocada a cada 2 horas ou assim que estiver úmida); Protetor facial (face shield); Frasco 

individual de álcool em gel/álcool 70%; Luvas descartáveis. 

3. Coordenador, Diretor, Professor, Profissionais de apoio na educação inclusiva, 

Psicopedagogo, Secretário, Monitores, Porteiro e Segurança - Máscara (deve ser trocada a 

cada 2 horas ou assim que estiver úmida); Protetor facial (face shield), Frasco individual de 

álcool em gel/álcool 70%.  
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4. Merendeira(o) - Máscara (deve ser trocada a cada 2 horas ou assim que estiver úmida); 

Protetor facial (face shield); Frasco individual de álcool em gel/álcool 70%; Avental 

impermeável de mangas longas; Luvas de proteção descartáveis; Touca descartável.  

5. Encarregado de Limpeza- Máscara (deve ser trocada a cada 2 horas ou assim que estiver 

úmida); Protetor facial (face shield); Proteção ocular (quando não houver disponibilidade de 

protetor facial); Frasco individual de álcool em gel/álcool 70%; Avental impermeável de 

mangas longas; Luvas de proteção descartáveis; Botas ou sapatos impermeáveis.  

Além dos EPIs recomenda-se o uso dos seguintes EPCs: Dispensadores de álcool em 

gel 70%, dispensadores de sabonete líquido, embalagem para descarte e armazenamento de 

máscaras e luvas, lixeiras de material que permitam desinfecção de forma prática, 

termômetros de uso à distância, fitas adesivas para delimitar distanciamento necessário. No 

caso de funcionários a lei obriga o fornecimento dos mesmos pelo empregador.  

 

Ventilação dos Ambientes  

1. Deve-se privilegiar a ventilação natural, abrindo portas e janelas o máximo de tempo 

possível, evitando-se, inclusive, o toque em maçanetas e fechaduras;  

2. Manter uma ventilação adequada ou aumentar o fluxo de ar, quando for possível;  

3. Evitar o uso de ventiladores e ar condicionado. Caso isso não seja possível, os sistemas de 

ventilação e ar condicionado devem ser periodicamente inspecionados e limpos;  

4. Deve-se aumentar ao máximo a entrada de ar externo, alterando, quando necessário, as 

configurações de sistemas de ventilação.  

 

Dentro das Salas de Aula  

Uma vez que há recomendações distintas em relação à necessidade do 

distanciamento mínimo de 1 metro concomitante com o uso de máscara, de acordo com a 

escala de intensidade de transmissão do vírus em determinada região, optou-se por uma 

abordagem mais conservadora para as indicações referentes ao dia a dia nas salas de aula, 

conforme descrito a seguir.  
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Regiões sem casos de transmissão – Bandeira Verde:  

1. Os profissionais de educação, de apoio e docentes devem manter o distanciamento 

mínimo de 1 metro e usar máscara, identificando casos específicos em que se faz necessário 

o uso de EPIs adequados;  

2. Crianças e jovens com doze anos ou mais de idade devem manter o afastamento de 1 

metro;  

3. Crianças de zero a onze anos de idade não precisam manter afastamento.  

 

Regiões de transmissão de casos esporádicos – Bandeira Amarela:  

1. Os profissionais de educação, de apoio e docentes devem manter o distanciamento 

mínimo de 1 metro e usar máscara, identificando casos específicos em que se faz necessário 

o uso de EPIs adequados;  

2. Crianças e jovens com doze anos ou mais de idade devem manter o distanciamento de 1 

metro e usar máscara;  

3. Crianças de zero a onze anos de idade precisam manter o distanciamento de 1 metro.  

 

Regiões de transmissão de aglomerados – Bandeira Laranja:  

1. Os profissionais de educação, de apoio e docentes devem manter o distanciamento 

mínimo de 1 metro e usar máscara, identificando casos específicos em que se faz necessário 

o uso de EPIs adequados;  

2. Crianças e jovens com doze anos ou mais de idade devem manter o distanciamento de 1 

metro e usar máscara;  

3. Crianças de seis a onze anos precisam manter o distanciamento de 1 metro e usar 

máscara; Crianças com mais de dois e até cinco anos de idade precisam manter o 

distanciamento de 1 metro, sendo recomendado o uso de máscara;  

4. Crianças com menos de dois anos de idade precisam manter o distanciamento de 1 metro, 

sendo contraindicado o uso de máscara.  
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Regiões de transmissão comunitária – Bandeira Vermelha:  

1. Atividades presenciais suspensas e deve-se adotar o ensino remoto, quando este não for 

recomendado pelo Comitê Local e a Vigilância Sanitária, deve-se seguir às seguintes 

medidas: 

2. Os profissionais de educação, de apoio e docentes devem manter o distanciamento 

mínimo de 1 metro e usar máscara, identificando casos específicos em que se faz necessário 

o uso de EPIs adequados;  

3. Crianças e jovens com doze anos ou mais de idade devem manter o distanciamento de 1 

metro e usar máscara;  

4. Crianças de seis a onze anos precisam manter o distanciamento de 1 metro e usar 

máscara; Crianças com mais de dois e até cinco anos de idade precisam manter o 

distanciamento de 1 metro, sendo recomendado o uso de máscara;  

5. Crianças com menos de dois anos de idade precisam manter o distanciamento de 1 metro, 

sendo contraindicado o uso de máscara.  

6. Será necessário avaliação semanal se a unidade escolar poderá ser mantida em 

funcionamento presencial. 

 

Distanciamento Físico entre os Grupos  

1. Limitar ao máximo a mistura de turmas e grupos de idades diferentes para atividades 

escolares e pós-escolares;  

2. Considerar a possibilidade de retorno de forma gradual, até mesmo para que o 

distanciamento social seja cumprido;  

3. Pode-se utilizar o ensino híbrido, ou seja, parte dos alunos com aulas presenciais e parte 

com aulas virtuais e/ou síncronas em casa ou outro local, com atividades e trabalhos a serem 

realizados em casa;  

4. As escolas com espaço ou recursos limitados podem considerar modalidades alternativas 

de aulas para limitar os contatos entre as diferentes classes. Por exemplo, na modalidade 

escalonada, diferentes turmas começam e terminam em momentos diferentes;  
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5. O horário do ensino médio pode ser alterado, com alguns alunos tendo aulas pela manhã, 

outros à tarde ou à noite. As escolas também podem minimizar os intervalos 

compartilhados, alternando o horário e o local em que os alunos fazem as refeições;  

6. Considerar a ampliação do número de professores ou recorrer ao apoio voluntário COM 

QUALIFICAÇÃO, se possível, para permitir menos estudantes por sala de aula (se houver 

espaço disponível);  

7. Assegurar o controle de aglomeração durante os períodos de entrega e coleta dos 

estudantes na escola pelos pais; identificar claramente entradas e saídas, com marcação de 

direção do percurso a ser feito dentro da escola; considere as restrições para pais ou 

responsáveis entrarem nas instalações da escola. Todas as entradas da escola devem ser 

marcadas e estabelecidos horários específicos por grupos que compõem a comunidade 

escolar;  

8. Estimular o desenvolvimento da consciência coletiva solicitando que os alunos não se 

reúnam em grandes grupos ou fiquem muito próximos uns dos outros quando em filas 

previamente demarcadas, ao sair da escola e em seu tempo livre;  

9. A prática de atividade física deve priorizar, sempre que possível, as atividades individuais e 

ao ar livre, sem uso de equipamento e material compartilhado, mediante cumprimento do 

distanciamento mínimo de 1 metro a 1,5 metros entre os alunos deve ser mantida e o uso 

de máscara é obrigatório;  

10. Evitar atividades que envolvam a coletividade, com o intuito de mitigar a transmissão do 

SARS-Cov-2 no ambiente escolar, havendo necessidade de buscar novas formas de interação 

dos estudantes.  

 

Atenção Especial à Educação Infantil  

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 estabelecimentos de 

educação infantil requer atenção especial e exige integração dos profissionais e das famílias 
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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. Cabe destacar que está contraindicado o 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. 

Além disso, torna-se necessário:  

1. Repensar a organização das salas de aula, dispensando materiais e mobiliário que não 

sejam essenciais e brinquedos de difícil higienização e fácil contaminação;  

2. 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;  

3. Reforçar, por meio de músicas ou brincadeiras, a maneira correta de tossir ou espirrar;  

4. Buscar variações de brincadeiras dirigidas, individuais e coletivas que possam ser feitas a 

distância, tais como mímicas, peteca, corrida de obstáculos, entre outras;  

5. Pensar em kits, caixas ou sacolas transparentes, com brinquedos para cada criança, 

evitando-se o compartilhamento dos objetos;  

6. 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 professor deve ter uma escuta atenta para aproveitar ao 

máximo as manifestações das crianças, explorando as mais diversas temáticas que sejam 

produzidas;  

7. Fornecer informações constantes e de qualidade aos familiares e profissionais da 

educação infantil sobre medidas de segurança relativas à Covid-19, evitando a proliferação 

de notícias falsas sobre a pandemia;  

8. Orientar pais e responsáveis sobre a importância de manter a criança em casa quando ela 

apresentar algum sintoma da doença;  



 

 

 

 21 

9. 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 condicionado à sua melhora;  

10. Disponibilizar materiais e orientações aos pais ou responsáveis sobre a realização das 

atividades educacionais com as crianças;  

11. Organizar cuidadosamente a entrada e saída dos pais ou responsáveis na escola, sempre 

observando o uso de máscaras;  

12. Fazer a aferição da temperatura na entrada da escola, tomando como referência que a 

temperatura não poderá ser igual ou superior a 37,5º C;  

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

crianças circulando em um mesmo momento;  

14. Evitar juntar crianças de turmas diferentes, trabalhando sempre com pequenos grupos 

fixos;  

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

mínimo de 1 metro entre eles;  

16. Organizar os colchonetes de forma invertida, pés e cabeças alternadamente, e com 

distância mínima de 1 metro entre eles; aproveitar o momento para pedir às crianças que 

ajudem a colocar seus lençóis, ressaltando a importância de não compartilhar seus objetos;  

17. Usar luvas descartáveis no momento da higienização da criança, sendo obrigatório o seu 

descarte a cada criança atendida;  

18. Sugerir aos pais ou responsáveis que não deixem as crianças levarem brinquedos de casa 

para a escola;  

19. Evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal entre as crianças;  

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

após o uso;  

21. Higienizar todos os materiais recebidos pela instituição antes de serem guardados;  
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22. Organizar o refeitório das crianças prevendo a distância mínima de 1 metro entre elas, 

não sendo permitido realizar as refeições dentro das salas de aulas;  

23. 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);  

24. 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 metro entre as 

crianças;  

25. 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;  

26. Evitar aglomeração de pessoas na entrada e no interior da escola, restringindo também a 

realização de comemorações e apresentações culturais, com o intuito de mitigar a 

transmissão do SARS-Cov-2;  

27. Procurar disponibilizar apoio psicossocial aos alunos e profissionais da educação;  

28. Para profissionais que atuam com crianças pequenas, recomenda-se o uso de proteção 

facial para evitar o contato com secreções.  

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), 
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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 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 o caso 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:  

1. Solicitar apoio das famílias para conversar com as crianças sobre o distanciamento, o não 

compartilhamento de brinquedos, talheres e objetos em geral; (se necessário primeiramente 

poderá ser ministrado um mini-curso através da Atenção Básica ou Vigilância Sanitária)  

2. 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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3. 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;  

4. Manter os dados pessoais das crianças atualizados nas secretarias das escolas, 

principalmente os telefones de contato com pais ou responsáveis;  

5. 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;  

6. 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;  

7. Informar às famílias sobre os postos de atendimento e unidades de saúde mais próximos 

na região do entorno da escola.  

 

Atenção aos Estudantes com Deficiência  

O retorno dos estudantes com deficiência deve ser cuidadosamente planejado assim 

como o dos demais membros da comunidade escolar. São cuidados básicos nesse caso, além 

daqueles anteriormente mencionados:  

1. Avaliar a disponibilidade de pessoas, infraestrutura e recursos para o atendimento às 

medidas de higiene e segurança sanitária;  

2. Envolver as famílias na preparação de retorno e especialmente fornecer-lhes informações 

qualificadas sobre como se dará esse processo;  

3. Incluir os profissionais de apoio ao estudante com deficiência no acesso aos EPIs e 

planejar capacitação que contemple as especificidades dos cuidados com esses estudantes;  

4. Destacar profissional capacitado para auxiliar crianças e jovens com deficiência que 

apresentam dificuldades ou impossibilidade para a execução da lavagem ou desinfecção 

adequada das mãos;  
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5. Providenciar máscaras transparentes para os alunos com deficiência auditiva, a fim de 

garantir a leitura labial e a efetiva comunicação por linguagem de sinais, aplicando regra 

análoga aos intérpretes de Língua de sinais e a outros profissionais que interagem com esses 

estudantes;  

6. Dispensar o uso de máscara por indivíduos com problemas respiratórios ou incapazes de 

removê-la sem assistência;  

7. Sensibilizar a comunidade escolar sobre a necessidade de flexibilizar o uso de máscaras 

para os alunos com deficiência ou transtorno do espectro do autismo, dando ênfase às 

medidas de higiene e distanciamento social;  

8. Prover apoio aos estudantes com deficiência na execução das medidas de higiene pessoal 

e de desinfeção de seus equipamentos e instrumentos: cadeiras de rodas, próteses, 

bengalas, óculos, cadeiras higiênicas, próteses auditivas e corporais, entre outros;  

9. Orientar os estudantes que fazem uso de cadeiras de rodas e constantemente tocam 

essas rodas a lavar as mãos com bastante frequência, além de poderem optar por usar luvas 

descartáveis e ter sempre álcool em gel à disposição ou mesmo usar lenços umedecidos 

antissépticos;  

10. Autorizar o acompanhamento por cuidador ou outro profissional de apoio, desde que 

este não apresente nenhum sintoma de Covid-19 e siga rigorosamente as medidas de 

segurança implementadas pela instituição escolar para os demais profissionais da 

instituição;  

11. Garantir a acessibilidade do transporte escolar ao estudante com deficiência, tomando-

se as medidas de segurança e distanciamento já mencionadas. 

 

5 – RECOMENDAÇÕES GERAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

1 - A higiene das mãos é uma das medidas mais importante para o controle de doenças. 

Estudantes, profissionais da educação, funcionários da cozinha, da limpeza devem higienizar 

as mãos frequentemente sempre que: chegar a Escolar, após tossir, espirrar ou assoar o 

nariz; após utilizar os sanitários, após tocar no piso ou outra superfície não higienizada, 
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antes e após a alimentação, quando interromper uma atividade e iniciar outra, após 

manusear dinheiro ou cartões de banco, após utilizar transporte ou metrô, antes de colocar 

luvas descartáveis e após retirá-las. Na impossibilidade de lavar as mãos, higienizá-las com 

álcool em gel 70%.  

2 - Afixar cartazes em locais visíveis sobre a correta higienização das mãos, de acordo com o 

preconizado pelo Ministério da Saúde, a importância da etiqueta respiratória e da 

obrigatoriedade do uso da máscara de forma que seja acessível a toda a comunidade 

escolar, por meio da afixação de cartazes em locais visíveis.  

3 - Incentivar a adoção de etiquetas respiratórias1 e a lavagem de mãos com água e sabão ou 

higienização com álcool em gel 70% após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em dinheiro, 

manusear alimentos cozidos, prontos ou in natura, manusear lixo ou objetos de trabalho 

compartilhados, tocar em superfícies de uso comum, e antes e após a colocação da máscara. 

A secagem de mãos deve ser feita com papel toalha.  

4 - Os intervalos ou recreios devem ser feitos com revezamento de turmas em horários 

alternados, respeitando o distanciamento mínimo de 1 m a 1,5 m entre os alunos, para 

evitar aglomerações.  

5 - Todas as superfícies podem ser fonte de contaminação, mas o risco deste contágio varia 

conforme a frequência de manipulação, de toque ou de utilização. As superfícies com maior 

risco de contaminação são as de toque frequente, ou seja, as superfícies manipuladas ou 

tocadas por muitas pessoas e com muita frequência ao longo do dia. São exemplos destas 

superfícies: maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones celulares, teclados e 

mouses de computadores, principalmente quando usados por várias pessoas, botões de 

elevadores, torneiras de lavatórios, botões de descarga, mesas, bancadas, cadeiras, 

corrimãos, dinheiro, controles remotos, entre outros. Essas superfícies devem ser 

                                                           
1 Chamamos de “etiqueta respiratória” qualquer manobra que evite a disseminação de pequenas gotículas 
oriundas do aparelho respiratório e digestivo. Simples hábitos como colocar o braço na frente da boca quando 
tossir ou espirrar, lavar as mãos regularmente e evitar tocar os olhos, nariz e boca, por exemplo. 
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higienizadas com mais frequência, de acordo com a rotina e a viabilidade, que deverá 

constar no Plano de Retorno da Escola.  

6 - Recomenda-se a instalação de dispensadores de álcool em gel 70% nos ambientes em 

que estejam presentes esses itens citados acima, lembrando-se do acesso fácil aos 

cadeirantes e às pessoas com necessidades especiais;  

7 - A limpeza deve ser sempre úmida, nunca varrer superfícies a seco. Usar produtos 

saneantes e de limpeza comuns, de uso doméstico, adequados e devidamente 

regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da Nota 

Técnica nº 47/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, devendo ser a frequência de limpeza 

do chão de no mínimo duas vezes ao dia;  

8 - Disponibilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), máscaras, luvas 

descartáveis, óculos e touca, necessários para as atividades executadas pelos funcionários, 

principalmente quando envolver as atividades de limpeza, retirada e troca do lixo, manuseio 

e manipulação de alimentos ou livros e aferição de temperatura.  

9 - A limpeza deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e das áreas mais 

limpas para as mais sujas:  

 Paredes e teto (se aplicável); 

 Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros);  

 Instalações sanitárias;  

 Chão é o último a ser limpo.  

10 - Recomenda-se que a brinquedoteca e outras salas/áreas com materiais de difícil 

higienização e controle sejam fechadas apara evitar o acesso de alunos, incluindo ambientes 

sem ventilação natural ou artificial.  

 

Recomendações quanto à disposição da sala de aula 

A sala de aula deve garantir uma ocupação do espaço entre alunos e 

alunos/docentes, de maneira a garantir o distanciamento físico de, no mínimo, 1 m a 1,5 m;  
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As mesas devem ser dispostas junto das paredes e janelas o máximo possível, de 

acordo com a estrutura física das salas de aula;  

As mesas devem estar dispostas na mesma orientação, evitando que os alunos 

fiquem de frente uns para os outros;  

Deve-se privilegiar uma renovação frequente do ar, preferencialmente, pela 

manutenção das janelas e portas abertas.  

 

Procedimentos a serem adotados na identificação de um caso Suspeito  

Mediante a identificação de um caso suspeito de gripe (se detectado no 

estabelecimento de ensino), este deve ser encaminhado para a área de isolamento 

previamente definida e feito contato com o responsável.  

Para o detalhamento das ações, contactar à Vigilância Epidemiológica e a Atenção 

Básica para o apoio do desenho do fluxo quando da existência de caso sintomático 

respiratório.  Orientar o responsável a procurar a Tenda Covid no Hospital Nossa Senhora da 

Piedade. 

Os estudantes e/ou profissionais da educação com sintomas de gripe e/ou suspeita 

de Covid-19 devem ficar afastados da escola por cinco (5) dias e observar se apresentará 

sintomas, caso apresente deve procurar a Tenda Covid na parte externa do hospital para 

realização do teste (rápido ou swab nasal). 

 A sala de aula deve ser desinfectada todos os dias. Porém se numa escola três ou 

mais pessoas que utilizam salas de aula diferentes apresentarem sintomas de Covid-19, a 

escola será fechada e passará por desinfecção geral por um dia. As atividades poderão 

retornar normalmente um ou dois dias após o procedimento. 

 

ACOMPANHAMENTO PARA ESCOLA EM QUARENTENA 

Alimentação na Escola  

Deve ser elaborado um plano de distribuição de alimentos que diminua o contato 

entre as pessoas. Também devem ser estabelecidos novos horários de lanche/almoço para 
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as diversas turmas, a fim de evitar grandes aglomerações de alunos e funcionários da escola. 

Os funcionários devem receber treinamento de boas práticas de manipulação de alimentos, 

cuidados para a prevenção da transmissão da COVID-19, e outros temas que o responsável 

técnico do serviço de alimentação escolar achar necessário. Todo o treinamento deverá ter 

um registro constando de conteúdo abordado, data, palestrante e assinatura dos 

participantes.  

 

Funcionários 

É fundamental que as escolas adotem estratégias que permitam a identificação 

imediata de casos suspeitos e o afastamento, do ambiente de trabalho, de forma a diminuir 

a transmissão pessoa a pessoa e garantir o pleno funcionamento do estabelecimento. 

Indivíduos enfermos podem ocasionar a contaminação direta ou cruzada de equipamentos, 

superfícies e alimentos, ao espirrar ou tossir. Assim, os funcionários com sintomas clínicos de 

doenças gastrointestinais ou respiratórias, sejam relacionados à COVID-19 ou não, devem 

ser afastadas do processamento ou preparação de alimentos. Recomenda-se que a escola 

em conjunto com a Vigilância Epidemiológica estabeleça procedimentos específicos de 

avaliação do estado de saúde dos funcionários, de forma a identificar, de maneira 

proativa, possíveis suspeitas ou contaminação pelo novo coronavírus. As escolas e 

conjunto com a SEDUC devem capacitar seus funcionários, de maneira a torná-los capazes 

de reconhecer os sintomas da doença precocemente, procurar cuidados médicos 

apropriados, autonotificar a sua situação e afastar-se do trabalho por iniciativa própria, 

minimizando o risco de contaminar os seus colegas de trabalho.  

Os gestores escolares devem ser orientados a comunicar imediatamente a ocorrência 

de sintomas compatíveis com a COVID19, prioritariamente, antes de ingressar no ambiente 

de trabalho. Deve-se prever e estimular a utilização de meios rápidos de comunicação, como 

e-mails e telefones, para adoção rápida e oportuna de medidas específicas. O funcionário 

que for considerado caso suspeito deve ser afastado de suas atividades, além de seguir as 

recomendações das autoridades de saúde. Os funcionários devem ser orientados a informar 
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à empresa eventual confirmação da doença, seguindo a quarentena indicada. De forma 

semelhante, o trabalhador deve ser estimulado a comunicar quando pessoa que coabita sua 

residência for confirmada com a doença. No caso da identificação de funcionários doentes, 

além do seu afastamento, é importante reforçar as medidas de higienização do ambiente, 

equipamentos e superfícies de seu local de trabalho. Outras pessoas do local que 

mantiveram contato próximo do funcionário durante esse período (ou seja, a menos de um 

metro), devem ser consideradas expostas e seguir os protocolos de saúde estabelecidos para 

esses casos. Deve-se dar atenção especial aos funcionários que residem em locais distantes 

das escolas e utilizam transporte público, orientando e treinando sobre os cuidados a serem 

tomados nos transportes a fim de mitigar a disseminação da COVID-19, pois o trajeto entre a 

casa e o trabalho é o momento de maior exposição dos funcionários ao Vírus. Antes da 

retomada das atividades, é importante realizar contato prévio a fim de identificar se os 

funcionários estão sem sintoma gripal para retorno imediato ou se devem ser direcionados 

ao serviço de saúde. Sugere-se a testagem dos funcionários e alunos antes da retomada 

das aulas presenciais.  

 

Equipamento de Proteção Individual  

É importante que os funcionários utilizem, durante o expediente, somente as 

máscaras ou protetores adotados pelo estabelecimento, garantindo que estão utilizando os 

materiais corretos e mais indicados para suas funções.  

Máscara - O uso de máscaras na manipulação de alimentos não tem significado para 

a proteção do alimento contra o novo coronavírus, já que não é causador de Doença 

Transmitida por Alimento (DTA). No entanto, a máscara é importante para que os 

funcionários, ao entrarem em contato com pessoas externas, como consumidores e 

entregadores de mercadorias, estejam protegidos e protejam a essas pessoas. Além disso, 

nesse momento, o uso de máscaras é obrigatório.  

Protetor facial (face shield) - O uso dos visores de proteção facial, juntamente com 

máscaras, é indicado para os funcionários em atendimento aos estudantes, como copeiros e 
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profissionais que estejam porcionando e distribuindo alimentos nos refeitórios, funcionários 

responsáveis pela limpeza das mesas dos refeitórios e operadores de caixas das cantinas. 

Pode ser indicado também para os funcionários que possuem contato direto com 

entregadores e prestadores de serviço externos. Os manipuladores de alimentos devem 

usar, somente se o estabelecimento optar pelo seu uso, desde que sejam respeitadas todas 

as recomendações descritas neste documento, visto os riscos do uso inadequado. Se o 

estabelecimento optar pelo uso dos visores de proteção facial, deve ser disponibilizado 

álcool 70% ou outro desinfetante de ação imediata para que possam higienizar os protetores 

com a frequência necessária, durante o seu uso, ou conforme especificação do fabricante. 

 Luvas descartáveis - As luvas descartáveis devem ser utilizadas:  

• Para manipular alimentos cozidos e alimentos que serão consumidos crus (como 

saladas, frutas, carnes após cocção e legumes).  

• Para receber o pagamento, no caixa de pagamento.  

• Ao retirar as luvas, alguns cuidados devem ser tomados como: retirá-las de forma 

correta, a fim de não aumentar o risco de contaminação, e descartá-las logo após o uso em 

lixeiras com tampa de acionamento não manual.  

 

Higiene e conduta Pessoal  

A higiene das mãos é uma das medidas mais importante para o controle de doenças. 

Os funcionários das cantinas e refeitórios devem higienizar as mãos frequentemente e nas 

seguintes situações:  

• ao chegar ao trabalho;  

• após utilizar os sanitários;  

• após tossir, espirrar ou assoar o nariz;  

• após usar esfregões, panos ou materiais de limpeza;  

• após recolher lixo e resíduos;  

• após tocar em sacarias, caixas, garrafas e sapatos;  

• após tocar em alimentos não higienizados ou crus;  
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• quando interromper o serviço e iniciar outro;  

• após manusear dinheiro;  

• antes de usar utensílios higienizados;  

• antes de colocar luvas descartáveis e após retirá-las.  

Além do cuidado com a limpeza das mãos, deve-se atentar também à higiene pessoal 

dos funcionários que trabalham na área de manipulação de alimentos e às roupas, sapatos e 

EPI utilizados.  

Banhos antes do início da jornada e a garantia de utilização de uniformes limpos a 

cada turno de trabalho podem auxiliar na diminuição do risco de transmissão da COVID-19.  

A legislação determina que todos os elementos de vestuário e de proteção sejam 

trocados diariamente e estejam limpos, devendo ser frequentemente lavados, a menos que 

sejam descartáveis. É relevante que os funcionários usem touca descartável para proteção 

do cabelo. Deve-se restringir o uso dos uniformes exclusivamente ao ambiente de trabalho, 

de forma a não permitir a circulação de funcionários uniformizados fora das áreas dos 

refeitórios e cantinas. Os uniformes devem ser utilizados apenas dentro da escola. Os 

funcionários não podem utilizá-lo no trajeto casa-escola e vice-versa e devem trocar a roupa 

ao chegar no trabalho, colocando o uniforme.  

Devem também, lavar e trocar os uniformes diariamente, que devem ser 

transportados para casa ou para o trabalho, protegidos em sacos plásticos ou outra proteção 

adequada. É recomendado reforçar a determinação de retirada de todos os objetos de 

adorno pessoal que possam acumular sujeiras nas mãos, como anéis, brincos, pulseiras e 

relógios, além da garantia do uso de unhas curtas, limpas e sem esmalte.  

Caso o trabalhador utilize óculos, sugere-se a implementação de medidas que 

garantam a sua correta higienização. É relevante lembrar que celulares também não devem 

ser utilizados na área de manipulação de alimentos.  

Entretanto, medidas que garantam a limpeza e higienização desses equipamentos 

também devem ser encorajadas, como forma de redução da disseminação da COVID-19. Os 

funcionários não devem conversar, espirrar, tossir, cantar ou assoviar em cima dos 
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alimentos, superfícies ou utensílios. A recomendação vale para o momento de preparo e na 

hora de servir. Caso essa situação ocorra, sempre proteger a boca de maneira adequada 

(papel toalha descartável ou antebraço). Deve-se evitar tocar em olhos, boca e nariz. Nos 

vestiários, devem ser tomados os cuidados para evitar a contaminação cruzada do uniforme, 

como por exemplo: não manter em contato os uniformes limpos e os sujos, bem como não 

deixar os sapatos em contato com os uniformes limpos.  

 

Refeitório  

● PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS  

Os alimentos devem ser preparados de acordo com as boas práticas para serviços de 

alimentação descritas na RDC da ANVISA nº 216, de 15 de setembro de 2004 e deverão ser 

fornecidos e porcionados, exclusivamente, pelos funcionários da unidade de alimentação do 

estabelecimento, devidamente asseados, uniformizados e portando EPI que inclua máscara 

e luvas descartáveis.  

● ORGANIZAÇÃO DO REFEITÓRIO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES  

O horário de funcionamento deverá ser aumentado com a distribuição dos alunos 

por turnos para evitar aglomeração. Deve ser instituída medida de controle do número de 

alunos dentro do refeitório de modo que haja espaçamento mínimo de 1 metro e meio entre 

eles, ao serem servidos e no momento da alimentação. Deve ser evitadas filas, mas se 

ocorrerem, o responsável deverá supervisionar a obediência ao distanciamento mínimo 

entre os alunos e funcionários da escola que estiverem utilizando o refeitório.  

Ao entrar e sair do refeitório e da cozinha, os funcionários devem realizar a lavagem 

de mãos com água e sabão ou desinfetar as mãos com solução alcoólica a 70%. As pias de 

lavagem das mãos devem estar localizadas, de preferência, na entrada dessas instalações. 

Deve ser fornecido álcool a 70 % na entrada e dentro do refeitório. Todos os funcionários 

deverão utilizar máscara. Todos os que forem utilizar o refeitório deverão usar máscara, só 

as retirando no momento da alimentação. Não se deve colocar a máscara sobre a mesa. 
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 A máscara deverá ser colocada em um saco plástico ou de papel e guardada na bolsa 

ou no bolso. A escola deverá garantir a higienização contínua e adequada do local, dos 

móveis (mesas e cadeiras), o espaçamento adequado entre os usuários e entre as mesas, 

além de lixeira com tampa, acionada por pedal, para descarte de material descartável, bem 

como garantir que todos os usuários estejam de máscaras e façam a adequada higienização 

das mãos.  

A escola deverá afixar cartazes para orientação sobre a higiene das mãos e “etiqueta 

respiratória”, que é qualquer manobra que evite a disseminação de pequenas gotículas 

oriundas do aparelho respiratório e digestivo, como, por exemplo, colocar o braço na frente 

da boca quando tossir ou espirrar, lavar as mãos regularmente e evitar tocar os olhos, nariz e 

boca. Esse ato é muito importante para prevenção da contaminação pela COVID-19. As 

refeições devem ser mantidas no balcão térmico, com o devido controle de tempo e 

temperatura, em observância às regulamentações sanitárias, e montadas de acordo com as 

gramaturas estabelecidas no contrato firmado entre as partes.  

O responsável técnico pelo restaurante deverá realizar orientação/capacitação 

específica para os funcionários quanto à pandemia e ampliar o monitoramento dos 

procedimentos de controle de qualidade dos alimentos. Para evitar aglomeração nas filas, as 

escolas deverão tomar as medidas necessárias para garantir que cada usuário mantenha, no 

mínimo, 1 m a 1,5 m de distância uns dos outros. A entrada de usuários no refeitório 

também deverá ser controlada, respeitando a capacidade e garantindo o distanciamento 

entre estes.  

O refeitório deve dispor das condições necessárias à realização dos procedimentos de 

higienização e assepsia das mãos, sendo obrigatória a disposição de lavatórios no salão de 

distribuição das refeições, devidamente dotados de água corrente, sabonete líquido, papel 

toalha descartável e lixeira com tampa acionada por pedal, durante todo o funcionamento. 

As unidades que não dispuserem de lavatórios exclusivos para as mãos instalados no salão 

de distribuição das refeições em adequado estado de funcionamento deverão disponibilizar 

álcool a 70% para funcionários e usuários, devendo ser providenciada a instalação do 
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lavatório, dentro do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de terem as 

atividades do restaurante suspensas, já que, de acordo com a Resolução RDC 216/2004 e 

Portaria 326/97 MS, é indispensável a presença do mesmo.  

 

Cantinas  

Este item se aplica às cantinas de colégios particulares.  

É importante promover o distanciamento físico de, pelo menos, 1 m a 1,5 m entre 

alunos ou funcionários da escola na fila, podendo utilizar marcações no chão, a fim de 

facilitar a compreensão do procedimento. No interior das cantinas, deve existir um 

espaçamento físico entre os funcionários e, caso seja necessário, a cantina deve criar uma 

maior divisão dos turnos de trabalho para garantir uma separação mínima de 1 m a 1,5 m 

entre funcionários. É importante restringir o contato físico não essencial tanto quanto 

possível.  

Deve-se aumentar o intervalo de acesso dos alunos à cantina e reduzir o número de 

funcionários por turno de atendimento. Devem ser disponibilizados avisos visíveis para os 

alunos e funcionários a respeito do uso do álcool a 70% e sobre as regras de distanciamento 

físico. Todos os produtos da cantina deverão ser servidos por um ou mais funcionários. Não 

poderá haver displays com exposição de produtos com acesso aos clientes.  

O pagamento deverá ser preferencialmente em cartão, evitando, ao máximo, a 

manipulação de dinheiro, para não aumentar o risco de contaminação. O funcionário que 

recebe o pagamento não poderá servir os produtos aos clientes. O momento de pagamento 

aumentará o contato entre os seus funcionários e os clientes, por isso devem ser tomados 

alguns cuidados extras como: criar um fluxo de retirada de pedido e retirada do lanche para 

as crianças.   

Instalar, se possível, uma barreira de acrílico no caixa e colocar um recipiente de 

álcool a 70% perto do caixa/balcão para os alunos e funcionários da escola. Limpeza e 

Desinfecção Os cuidados com a limpeza e desinfecção dos ambientes, equipamentos, 

utensílios e superfícies de grande contato, devem ser avaliados e objeto de grande atenção. 
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Recomenda-se que as escolas verifiquem a necessidade de aperfeiçoar suas rotinas de 

limpeza e a sua frequência. A rotina de limpeza e desinfecção definida nos Procedimentos 

Operacionais Padronizados (POPs) devem ser seguidas rigorosamente, lembrando que as 

superfícies, equipamentos e utensílios que entram em contato direto com o alimento devem 

ser frequentemente higienizados.  

O chão, as paredes e as estruturas auxiliares da área de manipulação de alimentos, 

de acordo com a legislação, devem ser limpos, cuidadosamente, pelo menos imediatamente 

após a realização dos trabalhos. Os procedimentos de higienização de superfícies em que há 

maior frequência de contato, como maçanetas das portas, corrimãos, teclados, 

equipamentos como celulares e tablets devem ter sua frequência aumentada. Os 

detergentes e desinfetantes utilizados devem ser adequados para a sua finalidade e devem 

estar regularizados pela ANVISA.  

Para a limpeza (remoção de sujidades maiores, como restos de alimentos, terra e 

outras matérias indesejáveis) podem ser indicados água e sabão, detergentes, limpadores 

multiuso, limpa vidros (que são à base de álcool) e o álcool 70%, dependendo da superfície e 

tipo de processo envolvido. Nesse caso, deve-se observar que o álcool em concentrações 

baixas servirá apenas para remover sujeiras e não atuará contra os microrganismos. Para 

desinfecção (diminuição da quantidade de microrganismos) das superfícies, podem ser 

utilizados solução de hipoclorito a 1% (água sanitária na diluição e tempo recomendados no 

rótulo), álcool 70% líquido ou gel, e os próprios desinfetantes.  

As escolas devem avaliar atentamente quais são os produtos que melhor se adaptam 

ao seu processo produtivo e à clientela de crianças e adolescentes. É importante assegurar 

que toda a equipe esteja seguindo os procedimentos adequados de limpeza e desinfecção 

dos ambientes, equipamentos e utensílios. Para isso, recomenda-se avaliar a necessidade de 

reforçar os treinamentos sobre o assunto e reforçar os controles de checagem. Deve-se 

atentar para a segurança dos funcionários ao preparar e usar saneantes, fornecendo os 

equipamentos de proteção individual adequados para sua manipulação (como máscaras e 

luvas) e o treinamento para seu uso adequado.  
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Os equipamentos necessários à distribuição de alimentos devem estar em adequado 

estado de conservação e limpeza e dispor de barreiras de proteção que previnam a 

contaminação do mesmo em decorrência da proximidade ou da ação do consumidor e de 

outras fontes. Todos os pratos, talheres e copos devem ser lavados e desinfetados em 

máquina de lavar louça ou manualmente em água quente, incluindo itens que não foram 

usados, pois podem estar em contato com as mãos dos funcionários. Pratos, talheres e 

copos não podem ser compartilhados entre os alunos. Se, por qualquer motivo, for 

necessária uma lavagem manual, as etapas usuais devem ser seguidas (lavar, desinfetar, 

enxaguar), tomando o nível máximo de precauções. Se não houver possibilidade de lavagem 

em máquina ou lavagem manual com desinfecção (uso de solução alcóolica a 70% com 

fricção), devem ser utilizados utensílios descartáveis. A secagem deve ser realizada usando 

toalhas descartáveis. As mesas devem estar dispostas de forma que o espaçamento mínimo 

entre a parte traseira da cadeira de uma mesa e o encosto da cadeira da outra mesa tenha 

uma distância mínima de 1 metro. Não devem estar disponibilizadas toalhas nem jogos 

americanos, com objetivo de facilitar a higienização das mesas. As mesas deverão ser 

higienizadas após cada utilização.  

 

Bebedouros  

Estão proibidos, enquanto houver o risco de contaminação pelo SARS-Cov-2, os 

bebedouros em que os usuários põem a boca diretamente no jato d’água. Os bebedouros 

com torneiras poderão ser utilizados desde que haja um funcionário responsável pela 

manipulação e sejam usados copos descartáveis ou garrafas individuais. Também deve ser 

feita uma higienização antes do uso coletivo deles (torneiras, frente, laterais, ralo, etc.), 

troca diária da água armazenada nos seus reservatórios e deve-se fazer a troca periódica de 

seus filtros. Deve-se dar preferência ao uso de copos individualizados e identificados para 

cada aluno e equipe de trabalho.  
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Ventilação Natural nas Salas de Aula com Janela 

  Recomenda-se, enquanto durar situação de emergência em saúde, na 

impossibilidade de atender a vazão de renovação de ar externo de 27 m³/h por aluno nas 

salas de aula e de se adotar a periodicidade dos procedimentos de limpeza e sanitização dos 

componentes dos sistemas de ar condicionado, que se desligue os aparelhos de ar 

condicionado e se abra todas as janelas e portas dos ambientes, mantendo também uma 

densidade de ocupação por um aluno de 3 m² nas salas de aula e de 4 m² nos laboratórios. 

Para se evitar um aumento da densidade da ocupação da sala, recomenda-se a adoção de 

alternância de grupos de alunos no ambiente.  

 

Climatização das Salas de Aula sem Janela 

Recomenda-se, enquanto durar situação de emergência em saúde, como alternativa 

a não possibilidade de ventilação natural combinado com a insuficiência de renovação de ar 

externo através dos sistemas de ar condicionado (existem aparelhos de ar do tipo split 

piso/teto que possuem possibilidade de adequação/captação de ar externo), a possibilidade 

de reduzir em 50% a densidade de ocupação do ambiente, sendo assim, um aluno em cada 6 

m², nas salas de aula e 8 m², nos laboratórios.  

Também deve-se aumentar para diária, antes do início de cada período de aula 

(manhã, tarde e noite) a frequência de sanitização externa dos aparelhos de ar condicionado 

tipo janela e split (carcaças, aletas defletoras, botões, etc.), incluindo também diariamente 

os seguintes componentes: ventiladores, grelhas e difusores. Como alternativa ao 

atendimento às densidades de ocupação mais restritivas, recomenda-se a adoção de 

medidas complementares, tais como atividades de ensino remoto. Esses ambientes sem 

janela devem ser fechados se não for possível a adoção das medidas de redução de 

densidade de ocupação e de sanitização diária.  

 

 

 



 

 

 

 39 

Recomendações Finais dos Sistemas de Ar Condicionado  

Os sistemas de ar condicionado devem ser desligados se não for possível contar com 

profissionais técnicos para sua limpeza, sanitização, manutenção e operação. Neste caso, só 

poderão ser utilizadas salas de aula com janelas abertas para ventilação natural.  

 

6– CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse documento tomou como base o Guia de Implementação de protocolos de 

Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica do Ministério da 

Educação, do Manual de Prevenção e Controle da Infecção pelo Covid 19 na retomada das 

atividades Escolares, elaborado pela Suvisa/RJ e Orientações Integrativas: vigilâncias e 

educação para retomada das atividades escolares, é uma exposição ou melhor um norte 

para a retomada do Ensino presencial nesta época de Pandemia. É fundamental promover 

ampla estratégia de comunicação institucional efetiva e contundente de forma a atingir toda 

a comunidade escolar (gestores, professores, alunos e demais profissionais das escolas), 

bem como as famílias, no intuito de conscientizá-las da importância quanto aos cuidados 

necessários para a contenção do novo Coronavírus. 

 

 

Protocolo elaborado pelo Comitê de Retomada as aulas presenciais da Educação Básica do 

Município de Paraíba do Sul/RJ. 


