


 Estamos vivendo momentos difíceis que têm nos 

desafiado a ver a vida de uma outra forma. Aos poucos 

vamos vencendo o medo e gradualmente vamos nos 

preparando para a retomada de nossas ATIVIDADES. 

 É importante que saibam que a Escola Casa do Sol 

está ASSESSORADA   pela Dra. Giovanna Orrico, Médica 

Infectologista, para a implantação de um rígido protocolo 

de segurança sanitária, COM O OBJETIVO DE 

ADEQUAÇÃO DO SEU ESPAÇO para recebê-los tão logo 

seja possível, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO  DOS órgãos 

competentes. 

 Consideramos de suma importância ter acesso às 

informações corretas sobre a COVID-19 e como evitá-la. Por 

isso preparamos esta cartilha para vocês. Nela vamos LHES 

ajudar NA PREVENÇÃO  contra o vírus, protegendo a sua 

saúde e a DE TODAS AS  pessoas que estão próximas à 

VOCÊS; ALÉM DE LHES INFORMAR SOBRE AS MEDIDAS 

DE SEGURANÇA ADOTADAS NA ESCOLA PARA O 

RETORNO PRESENCIAL  

 Vamos lá! Todos juntos conseguiremos vencer esse 

vírus! 

 

Tânia Mara Matos Cardoso                                                                              
Diretora Pedagógica 



 O Coronavírus é um vírus que já ocasionou 

infecções respiratórias em crianças em 2002 e, 

novamente, em 2012. 

 Ele é causador de sintomas gripais leves, na 

grande maioria dos casos e apresenta como principal 

complicação, infecção respiratória baixa 

(pneumonia), podendo levar à insuficiência 

respiratória grave e necessidade de ventilação 

mecânica. 



 O vírus apresenta alta taxa de transmissão, 

sendo a via principal pessoa a pessoa, através de 

gotículas geradas quando um indivíduo infectado fala, 

tosse ou espirra, que podem entrar em contato direto 

com as mucosas de outro indivíduo ou, indiretamente, 

quando levamos as mãos contaminadas aos olhos, boca 

ou nariz, podendo permanecer por horas ou dias em 

superfícies, dependendo do tipo de material. Pessoas 

infectadas o transmitem mesmo quando não 

desenvolvem nenhum sintoma. 

 Esses são alguns dos argumentos que fizeram 

com que a Organização Mundial da Saúde  orientasse a 

adoção do isolamento social, higiene adequada e 

frequente das mãos, além de uso de equipamentos de 

proteção individual, de acordo com cada situação de 

exposição, inclusive máscaras, pela população comum.  

 Um grupo de profissionais formado por 

médicos, educadores e gestores, elaborou um protocolo 

sanitário de retomada das aulas presenciais para nossa 

cidade, com base em protocolos já existentes em outros 

estados e países. Neste, foram desenvolvidas diversas 

rotinas para implementação segura do retorno às aulas, 

pela constatação da importância que a escola 

representa na nossa sociedade. 



 Considera-se caso suspeito o indivíduo com 

febre ou calafrios  e  pelo menos um sinal ou 

sintoma respiratório (tosse, coriza , dor de 

garganta dificuldade para respirar e dor no 

tórax); 

 História de contato próximo de caso suspeito 

ou confirmado nos últimos 14 dias anteriores ao 

aparecimento dos sintomas. 

 

Obs.: Febre pode não estar presente em crianças 

ou imunossuprimidos ou que, em algumas 

situações, possam ter utilizado medicamento 

antitérmico.  

 

 Anosmia (Perda do olfato), ageusia (Perda do 

paladar) são queixas associadas à COVID-19, 

com alto índice de suspeição. 

 Cefaleia, diarreia, dor abdominal, sem outra 

causa conhecida, são sintomas também 

descritos. 





 A escola realizou alterações da rotina 

das crianças, desde a sua chegada até a saída, 

incluindo os horários de intervalos, com 

diversas modificações, sendo denominado 

PROTOCOLO de RETOMADA. 



 Treinamento de funcionários sobre medidas de 

prevenção contra a infecção pela COVID-19, 

através de informes e palestras. 

 

 Informativos gerais sob forma de cartazes e 

manuais com medidas de prevenção, dispersas 

por todo o ambiente da escola (Recepção, 

corredores, sanitários, salas de aula e etc.); 

 

 Sinalizadores verticais e horizontais (em paredes 

e piso) orientando fluxo de entrada e saída da 

escola, personalização e distanciamento de 

cadeiras em salas de aula, fluxo de corredores, 

filas de espera para banheiros e uso de 

bebedouros (apenas para enchimento de 

garrafas ou copos). 

 

 Reorganização das salas de aula, observando o 

distanciamento de 1,5m entre carteiras, com 

rodízio semanais de grupos; 

 

 Organização de fluxos distintos de entrada e 

saída, respeitando o distanciamento de 1,5 m e 

evitando aglomerações. 



 Aferição de temperatura à entrada – 

Temperatura superior ou igual a 37,5oC será 

considerada estado febril. Os pais ou 

responsáveis devem aguardar a aferição da 

temperatura da sua criança para se certificar que 

ela poderá ficar na escola; 

 

 Higienização de mãos com álcool gel na 

entrada e em diferentes momentos da rotina; 

 

 Tapetes sanitizante e secante para higienizar os 

pés  na entrada da escola;  

 

 Supervisão das crianças para lavagem de mãos 

com água e sabão por, pelo menos, 20 

segundos, ou usar álcool em gel durante o 

período de permanência na escola . 

 

 Organização de uso de banheiros com 

supervisão do número de crianças, para evitar 

número excessivo por m², incluindo uso de pias. 





 Os parques não estarão disponíveis para uso; 

 

 Alguns brinquedos (totós, pinball e air game), 

poderão ser utilizados por apenas um grupo de 

alunos por vez, devendo ser imediatamente 

higienizados para uso por outro grupo;  

 

 Os banheiros terão sua capacidade limitada a 

duas crianças por vez; 

 

 Nesse primeiro momento, nossa cantina não 

estará funcionando (quando do seu 

funcionamento, informaremos por circular). 



 NOSSO 

PROTOCOLO 

DE 

SEGURANÇA  

EM AÇÃO 



 Máscara - De uso obrigatório, deve cobrir boca 

e o nariz. Será retirada apenas no momento do 

lanche ou para troca (a troca será feita a cada 

quatro horas ou ainda se observada umidade).  

 

 Etiqueta respiratória e cumprimentos- 

Incentivaremos o uso do braço colocado à 

frente do rosto para espirrar, tossir e 

cumprimentar; evitando o uso das mãos. 

 

 Mochilas e lancheiras – Com material de fácil 

higienização. Preferencialmente que o lanche 

seja enviado em embalagem descartável. 

 

 Materiais escolares – Deverão ser o mínimo 

possível, apenas o de uso diário e retornarão 

diariamente para casa. 

 



 Ventilação - Manteremos as portas e janelas 

sempre abertas, para evitar contato com 

maçanetas e fechaduras.  

 

 Materiais pessoais de uso obrigatório na 

mochila: Garrafa para água devidamente 

higienizada, máscara sobressalente com 

embalagem para acondicionamento da que foi 

usada, meias anti-derrapantes para uso dentro 

da sala de aula e álcool em gel. 



 Comemoração de aniversário, eventos culturais 

e demais atividades que geram aglomeração, 

estão suspensos por ora; 

 

 A interação das crianças ocorrerá apenas com 

colegas do mesmo subgrupo e professor(a);  

 

 Redução de alunos por turma - Acontecerá em 

todas as turmas visando garantir distanciamento 

mínimo. Faremos esquema de revezamento de 

alunos (frequência em semanas alternadas); 



 Restrição à circulação de responsáveis - Pais 

e/ou responsáveis dos alunos das turmas de 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental I 

não devem adentrar à escola. Apenas com 

horário agendado previamente.  

 

 Espaço administrativo – Presença autorizada 

para eventuais situações que só possam ser 

resolvidas presencialmente, com horários 

agendados;  

 

 Recreio - Escalonamento por turmas, em 

espaços delimitados  com marcações 

observando o distanciamento;  

 

 Educação Física - Não teremos atividade de 

contato, nem equipamentos desportivos de uso 

coletivo que não possam ser higienizados entre 

o uso por uma criança e outra. As professoras já 

selecionaram atividades individuais e 

equipamentos (colchões e bolas individuais), já 

foram providenciados; 

 

 Piscina - A princípio MANTEREMOS fechada. 



Embora as orientações e ações previamente 

descritas sirvam para todos os grupos etários, 

sabemos que colocá-las em prática na Educação 

Infantil será um desafio à parte, levando em 

consideração aspectos comportamentais e 

pedagógicos específicos dessa faixa etária, com 

maior demanda de contato físico e movimentação. 

Por tudo isso, adotaremos cuidados adicionais nos 

grupos deste seguimento: 



 Rigorosa supervisão da higiene das mãos por 

adultos; 

  

 Supervisão do lanche, garantindo que as crianças 

usem seus próprios utensílios e não os 

compartilhem entre si;   

 

 Professoras e auxiliares: cabelos sempre presos e 

uso EPI (equipamento de proteção individual) 

indicados; 

 

 As crianças também devem levar mudas de 

roupas extras (além do habitual) para troca caso 

se sujem. As roupas sujas serão colocadas em 

sacos plásticos fechados e seguirão para serem 

lavadas em casa;  

 

  Nas turmas em que há possibilidade de crianças 

tirarem cochilos: será respeitado distanciamento 

entre as caminhas (mínimo 1,5 metros)  e para 

isso cada criança deverá trazer o seu próprio 

lençol; 

 

 Trocadores de fralda serão higienizados após 

cada uso; 



 Os brinquedos e livros disponibilizados serão 

de fácil higienização e de uso individual;   

 

 Orientamos que as crianças retirem os sapatos 

na entrada da sala e permaneçam com meias 

antiderrapantes trazidas de casa;  

 

 Na necessidade de adaptação da criança, será 

estabelecido um local onde um único 

responsável deverá permanecer, em assento 

fixo e respeitando distanciamento mínimo de 

1,5m. 



Nesta situação, um protocolo interno já foi 

criado, obedecendo ao fluxo abaixo: 

 A criança suspeita terá sala de atendimento 

separada, com funcionário devidamente 

treinado para dar-lhe suporte até que a sua 

família chegue; 

 Medicamentos não serão ministrados; 

 A criança suspeita deve se manter afastada por 

10 dias a partir da data do início dos sintomas; 

 Após 10 dias, caso não haja febre ou sintomas 

respiratórios nas últimas 72 horas, retornará à 

escola; 

 Crianças de uma mesma sala serão orientadas 

a permanecer em casa por período de 10 dias. 

Avaliar aparecimento de sintomas nesse 

período. Sintomas ausentes, elas poderão 

retornar após 10 dias; 

 Familiares pertencentes a grupo de risco 

devem ser afastados (Idosos, diabéticos e 

imunossupressos). 



 Evite conversar com outros pais ou funcionários 

na porta da escola. Isso levará à aglomeração 

local; 

 

 Mantenha telefones atualizados e disponíveis 

para a escola contactar em caso de necessidade; 

 

 Para crianças com quadros alérgicos (rinite, 

sinusite), seus responsáveis deverão entregar na 

escola, relatório médico anteriormente ao início 

das aulas para informação da equipe, uma vez 

que estes sintomas podem ser confundidos com 

quadro gripal.  



 Guia de Prevenção de coronavirus 

https://coronavirus.saude.gov.br/ 

 Protocolo de manejo clínico do coronavírus 

(COVID-19) na atenção  primária à saúde – 

DF março de 2020 

 Manual do SESI – Prevenção para 

coronavírus – Orientações para empresas e 

indústrias 2019  

 www.saude.gov.br 

 Diretrizes GVE – Prevenção de coronavírus 

em escolas 2020 

• Informações técnicas: Dra. 

Giovanna Orrico (Médica 

Infectologista) – CRM 15112 

• Organização do material: 

Osmira Monteiro 

• Formatação do material: 

Jaqueline Ribeiro 


