


Primeiramente desejamos que você esteja

bem e pronto (a) para retomar a rotina, tão logo

sejamos autorizados pelos órgãos competentes.

No início de março começamos a

vivenciar uma pandemia de COVID-19 que

mudou a rotina do mundo. Mediante ao cenário

tão incerto, os governantes suspenderam as aulas

presenciais por meio de decretos. Por essa razão,

nossa escola, que sempre contou histórias de

amor, amizade, acolhimento, vitórias e

transformações, precisou ser fechada para nosso

bem-estar e pela saúde de todos.

Neste momento, vamos nos unir, no

nosso plano de retomada às aulas presenciais com

a certeza que juntos somos sempre mais fortes!

Conto com você!

Tânia Mara Matos Cardoso
Diretora Pedagógica



Estamos muito felizes com nosso

reencontro!

Para que tudo ocorra de maneira segura,

precisaremos manter uma rotina de cuidados

visando à prevenção e contaremos também com a

sua ajuda.

Então, estejam atentos às novas rotinas!

 RELÓGIO DE PONTO: Será substituído por

material impresso. Será entregue pelo setor de

RH da escola.

 UNIFORME: Aqueles que fazem uso de

transporte coletivo deverão, após a higienização

das mãos, fazer a troca de sua vestimenta pelo

uniforme dentro da escola. Além disso, deverão

trazer uma muda de roupa extra para caso de

eventualidade. Ao sair, deverá trocá-lo e colocá-

lo dentro de um saco plástico.

 DISTANCIAMENTO FÍSICO: O distanciamento

mínimo de 1,5 metros entre nós visa nos manter

em segurança.

 • EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

INDIVIDUAL



 MÁSCARA DE TECIDO: O uso da máscara é

obrigatório, deve cobrir boca e nariz. Retirá-la

apenas para alimentar-se ou para trocá-la (a

troca deve ser feita a cada quatro horas ou

ainda se observada umidade). Solicitamos que

tenha sempre em mãos um saco plástico ou

similar, onde possam colocar a máscara usada,

para que ela não tenha contato com outros

objetos da sua bolsa.

 Higienização: A máscara de tecido deve ser

higienizada com água e sabão e passada à

ferro. Pode ser deixada submersa com álcool

a 70% por 30 min. para limpeza e depois

realizar a secagem. O uso da máscara visa

criar uma barreira de contato com as

secreções respiratórias.

ATENÇÃO

Não se deve usar batom, 

maquiagem e/ou protetor solar, 

pois pode comprometer a sua 

eficácia.



 FACE SHIELD/VISEIRA: Colocar sobre o rosto e

ajustar.

• PARA RETIRAR: Retire o face shield

(viseira) segurando-o pelas hastes e separe

para higienização. Devendo ser armazenado

em saco plástico para a devida higienização.

• Higienização: Após o uso, deverá ser

acondicionada em um saco plástico. Limpar

com água e sabão e desinfectar com álcool a

70% - condicionar em saco plástico limpo.

ATENÇÃO

 O face shield (viseira) costuma ser retirado

momentaneamente, recomenda-se que esta peça

seja sempre higienizada pelo colaborador, antes

de voltar a fixá-la na frente de seu rosto durante a

jornada de trabalho.

 Preferencialmente não deve ser compartilhado.

Caso seja, seguir as rotinas de limpeza e

desinfecção adequadas antes e após o seu uso.

 GORRO DE TECIDO: Comece a colocar o

gorro pela testa, em direção a base da nuca.

Adapte-o de forma a cobrir cabelo e orelhas. O

gorro deve ser trocado no final da rotina ou

quando apresentar sinal de umidade.



 Higienize as mãos com

água e sabão por pelo

menos, 30 segundos.

 Cubra nariz e a boca

com o cotovelo

flexionado caso precise

tossir ou espirrar.

 O álcool em gel é

indicado quando não

há sujidade visível nas

mãos e você pode

utilizá-lo com

frequência ao longo do

dia.



O QUE FAZER EM CASO SUSPEITO?

 A criança ou funcionário deverá ser isolado

imediatamente. Portanto, encaminhe a criança

ou funcionário para sala destinada para

atendimentos de casos suspeitos. Em seguida,

entregue a máscara cirúrgica e oriente como

usá-la. Por fim, acionar o responsável para a

saída da escola.

 A sala ou local de trabalho do caso confirmado

deve ser interditado para desinfecção.



 EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

INDIVIDUAL

 MÁSCARA DESCARTÁVEL: Máscara

descartável não pode ser limpa ou

desinfetada para uso posterior. Quando

suja ou úmida, diminui ou perde a sua

capacidade de filtração. A máscara deve

ser confeccionada de forma a cobrir

adequadamente a área do nariz e da boca

do usuário.

 GORRO DESCARTÁVEL: Comece a

colocar o gorro pela testa, em direção a

base da nuca. Adapte-o de forma a cobrir

cabelo e orelhas. O gorro deve ser

trocado a cada atendimento com a criança

ou funcionário suspeito de COVID-19,

sinal de umidade ou contaminação. O seu

descarte deve ser como resíduo infectante.



 EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

INDIVIDUAL

 ÓCULOS DE PROTEÇÃO: Posicione os óculos

segurando-os pelas hastes da armação. Devem

ser exclusivos de cada funcionário devendo,

imediatamente após o uso, passar por

procedimento de limpeza com água e sabão

neutro (líquido) e, em seguida, ser desinfetados

também pelo próprio usuário com álcool a

70%.

 FACE SHIELD/VISEIRA: Siga as orientações desse

guia.

 AVENTAL DESCARTÁVEL: Evita a contaminação

da pele. O avental sujo deve ser removido e

descartado como resíduo infectante. Após a

remoção do avental deve-se higienizar as mãos

para evitar a transmissão dos vírus para os

colegas, os alunos e o ambiente.

 LUVAS: As luvas devem ser utilizadas sempre

que houver risco de contaminação com

secreções. Ao serem removidas, utilizar a técnica

correta, sem contaminar as mãos. O

colaborador deve realizar a higiene das mãos

imediatamente, após a retirada das luvas e

evitar tocar em superfícies e materiais.



 Máscara: Após a remoção (ou sempre que

tocarem uma máscara usada), deve-se realizar a

higiene das mãos; Se a máscara sujar ou

umedecer, deverá ser substituída e descartada.

 Utilizar durante todo o período que estiver em

contato com criança suspeita de infecção por

COVID-19; Não se deve usar batom,

maquiagem e/ou protetor solar devido à

possibilidade de contato destes produtos com a

parte interna da máscara, o que pode

comprometer a sua eficácia.

 Avental: Desamarre as fitas; Retire

cuidadosamente o avental segurando de um

lado na altura do ombro pela parte interna, tire

um braço e depois tire o outro; Em seguida,

embrulhe o avental e descarte.

 Luvas: Descartá-las, após o uso; Se não houver

contato com matéria orgânica, não se

recomenda uso de luvas e sim higienização das

mãos com frequência a cada manipulação de

superfícies e materiais; Se as luvas rasgarem,

retire-as, higienize as mãos e coloque outro par

de luvas.



Esperamos que o acesso à informação

adequada fortaleça em todos o senso de

responsabilidade e contribua para criar um

ambiente onde o cuidado com o outro seja

inseparável do cuidado com cada um de nós.

RECOMENDAÇÕES

 Não usar adornos ao entrar na escola;

 Manter cabelos longos presos em coque;

 Manter unhas cortadas, sem esmalte e sem

gel;

 Retirar barba;

 Utilizar sapatos fechados;

 Colaboradores ao adentrar a escola devem

vestir a farda na própria unidade, colocar a

máscara e gorro;

 Não há necessidade de uso de propé;

 Evitar aglomerações no vestiário ou áreas

de refeição.



DESCANSO

 É proibido comer em áreas que não são

destinadas para este fim;

 Higienizar mãos e antebraços antes da

realização de refeições;

 Evitar aglomeração nos ambientes de

conforto, manter distanciamento de no

mínimo 1,5 m entre as pessoas;



HIGIENE DAS MÃOS

É importante mantermos uma rotina de higiene

das mãos. Para isso, estabelecemos:

 Ao entrar e sair da escola, antes e após uso do

sanitário, antes e após refeições, após trocas de

fraldas ou roupas das crianças, após uso de

elevadores, após uso de equipamentos de

recreação ou de objetos de uso coletivo, ao

observar sujidade nas mãos, antes de colocar e

depois de tocar ou retirar máscaras.

 A higienização das mãos deve acontecer nos

momentos acima, de hora em hora (lavar as

mãos com água e sabão ou uso de álcool em

gel).

 Vejam abaixo como devemos lavar as mãos:

 •Lave a parte de trás das mãos;

 •Entre os dedos;

 •Debaixo das unhas;

 •Evite tocar na torneira ou 

maçaneta da porta. Use o 

cotovelo ou uma toalha de 

papel para isso.



 Ao tossir ou espirar, não use as mãos. Elas

são um dos principais veículos de

transmissão da gripe;

 Cubra a boca e o nariz com um lenço de

papel quando tossir ou espirrar, e descarte

no lixo;

 Na falta de um lenço, use a parte interna

do braço para cobrir o nariz quando

espirrar.

 Higienize as mãos após tossir ou espirrar.



 FIQUE DE OLHO

Computadores, impressoras, telefones

e outros equipamentos administrativos,

usados por apenas um colaborador, devem

ser higienizados na chegada e após término

do trabalho. Quando o uso se der por mais

de um profissional, higienizar também entre

as trocas. Teclados e telefones devem ser

cobertos por plástico filme PVC, para

facilitar higienização, e este deve ser trocado

sempre que observados danos.

 OUTRAS ORIENTAÇÕES

Uso de bebedouros: usar suas

próprias garrafas e/ou copos. Após seu uso,

higienizar as mãos com álcool em gel.



ITEM RECEPÇÃO

PROFESSORES, 

AUXILIARES, 

COORDENADORES

FUNCIONARI

O CRIANÇA 

SUSPEITA

PORTARIA HIGIENIZAÇÃO VISITANTES

AVENTAL 

IMPERMEÁVE

L (GR 

40G/M²)

- - X - X -

MASCARA DE 

TECIDO X X - X - X

MÁSCARA 

CIRURGICA 

Nº 95
- - X - x -

GORRO - - X - X -

LUVAS - - X - X -

MACACAO - - - - X -

BOTAS - - - - X -

VISEIRA X - X X X -

FARDA X X X X X -



 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


