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Pensar num plano de retorno presencial diante de uma pandemia, onde ainda não

se tem uma vacina aprovada pela ANVISA contra a COVID-19, faz-nos pensar em muitas

questões. Entre elas as medidas de segurança, acolhimento e treinamento de todos os

profissionais da escola e acolhimento das crianças e famílias.

Pensando  nestas  medidas  de  segurança,  o  presente  plano  está  embasado  no

Protocolo Sanitário Municipal, Caderno 6. Todos os funcionários deverão considerar estas

orientações no dia a dia.

Protocolo Sanitário Municipal Geral 

1- Distanciamento social

Diretrizes

 Manter  o  distanciamento  de  1,5  metro  entre  as  pessoas,  com  exceção  dos

profissionais  que  atuam  diretamente  com  crianças  de  creche,  pré-escola  e

educação especial, que devem estar com os EPIs adequados à atividade. 

 Cumprir o distanciamento de 1,5 metro durante a formação de filas. 

 Sempre que possível, utilizar marcação no piso para sinalizar o distanciamento de

1,5 metro. 

 Respeitar o distanciamento de 1,5 metro no atendimento ao público e, em caso de

alta demanda, realizar o agendamento prévio. 

 Limitar o uso de salas dos professores, de reuniões e de apoio, garantindo grupos

pequenos e respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. 

 As bibliotecas podem ser abertas, desde que seja respeitado o distanciamento de

1,5 metro entre as pessoas e as seguintes regras: 

a) Separar uma estante para recebimento de livro devolvido; 

b) Receber o livro sempre com luvas; 

c) Acomodar o livro recebido na estante separada para este fim; 

d) Não colocar esse livro no acervo nos próximos 5 dias, como também não o liberar para

empréstimo; 

e) Após o período de 6 dias, higienizar o livro com álcool 70% e papel toalha descartável; 

f) Estimular a criação e uso de biblioteca virtual. 

 Organizar  intervalos,  recreios  e  liberação  para  lanche  ou  almoço  com  o

revezamento  de  turmas  em  horários  alternados  para  reduzir  a  quantidade  de



alunos em um mesmo espaço. Respeitar o distanciamento de 1,5 metro entre as

pessoas para evitar aglomerações. 

 Refeitórios  e  cantinas  devem garantir  distanciamento  de  1,5  metro  nas  filas  e

proibir aglomeração nos balcões utilizando sinalização no piso. 

 Priorizar atividades ao ar livre sempre que possível. 

 Evitar que pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora entre na instituição

de ensino 

 Priorizar,  sempre  que  possível  o  atendimento  ao  público  por  canais  digitais

(telefone, aplicativo ou online) visando evitar aglomeração. 

 Adequar  a lotação e organização dos veículos do transporte  escolar  visando o

cumprimento das medidas de prevenção da COVID-19 para todos dos clientes,

estudantes,  trabalhadores  próprios  e  terceirizados  em  conformidade  com  as

orientações do ANEXO 4. 

 Intensificar a higienização e desinfecção do veículo, orientar para o cumprimento

das medidas de prevenção no percurso e manutenção do comportamento seguro

em conformidade com as orientações do ANEXO 4. 

2- Higiene pessoal

Diretrizes

 Não utilizar objetos compartilhados que não possam ser higienizados antes e após

o uso.

 Lavar as mãos com água e sabão líquido e secar em papel toalha descartável ou

higienizar com álcool  em gel  70% ao entrar e sair  da instituição de ensino;  ao

entrar e sair da biblioteca; após tocar em dinheiro; antes de após manusear objetos

de  trabalho  compartilhados  e  tocar  em  superfícies  de  uso  comum;  antes  de

manusear alimentos; após manusear o lixo; após usar o banheiro, antes após a

colocação da máscara de proteção e retirada de luvas. 

 Colocar em prática as regras da etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, cobrindo

a  boca  com braço  ou  lenço  de  papel  descartável  e  higienizando  as  mãos  em

seguida. Se estiver de máscara, realizar a troca por uma limpa, higienizando as

mãos antes e após este processo. 

 Dispor  de  frascos/totens/display  de  álcool  gel  70% em pontos  estratégicos  da

escola. 



 Como medida adicional de higienização e segurança, orientar para que alunos e

educadores tenham também seu próprio frasco de álcool gel 70%, sempre que

possível. 

 Usar máscara dentro da instituição de ensino, no transporte escolar e em todo o

percurso de casa até a instituição de ensino. 

 Alunos e familiares devem providenciar máscaras em quantidade suficiente para

troca a cada 3 horas durante o período regular ou sempre que estiver úmida ou

com sujidade aparente. 

 Providenciar e exigir o uso dos EPIs necessários aos funcionários da instituição de

ensino considerando o ambiente e o risco envolvido no tipo de atividade, como por

exemplo: aferir temperatura, acompanhar e conduzir o aluno, higienizar crianças,

manusear  alimentos  ou  livros,  desenvolver  atividades  com risco  de  contato  ou

gotículas, atividades de limpeza, retirada e troca do lixo etc., em conformidade com

as orientações do ANEXO 6. 

 Fornecer preferencialmente alimentos e água potável de modo individualizado. 

 Caso a água seja  fornecida em galões,  purificadores,  bebedouros ou filtros de

água, cada um deve ter seu próprio copo ou garrafa de água (identificada com o

nome quando pertencerem a crianças pequenas). 

 Os bebedouros de uso  direto  (acionamento  por  botão)  devem ser  trocados  ou

desativados, sendo recomendados os modelos com funcionamento por torneiras

que servem exclusivamente para encherem garrafas ou copos. 

 Estimular o uso individual de garrafas de água (recipiente com tampa). 

 Quando houver o armazenamento de copos e garrafas individuais, atenção para

guardar de forma a não manterem contato entre si. 

 Cantinas  e  restaurantes  devem  priorizar,  sempre  que  possível,  refeições

empratadas ao invés do auto serviço (self-service). 

 Caso não seja possível  dispensar o  self-service, disponibilizar uma pessoa para

servir as porções, devidamente paramentada (utilizar EPIs e seguir protocolos de

higiene  de manipulação  dos  alimentos),  evitando  múltiplos  toques  em vasilhas,

copos e talheres. 

 Priorizar  temperos  em  porções  ou  sachês  individuais  (Sal,  Pimenta,  Ketchup,

Maionese  etc.).  A  distribuição  desses  produtos  também  deve  ser  de  forma

individual. 



3- Limpeza e higienização dos ambientes , superfícies e objetos

Diretrizes

 Higienizar os prédios, as salas de aula e, particularmente, as superfícies que são

tocadas por muitas pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras, puxadores de

porta e corrimões etc.),  antes do início das aulas de cada turno e sempre que

necessário, em conformidade com as orientações do ANEXO 5. 

 Higienizar  os  banheiros,  lavatórios  e  vestiários  antes  da  abertura,  após  o

fechamento e, no mínimo, a cada três horas, em conformidade com as orientações

do ANEXO 5. 

 Intensificar  a  higienização  dos  ambientes,  seguindo  rigorosamente  os

procedimentos, de acordo com o POP: Procedimento Operacional Padrão. 

 Promover  treinamento  permanente  para  os  profissionais  da  área  de  limpeza,

incluindo as orientações do ANEXO 5 

 Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas, evitando o

toque nas maçanetas e fechaduras. 

 Não usar ventilador e ar-condicionado. 

 Se for imprescindível o uso de ar-condicionado, não utilizar no modo recirculação

de ar, sendo obrigatório garantir a manutenção periódica e limpeza semanal  do

sistema de ar-condicionado por meio de PMOC (Plano de Manutenção, Operação

e Controle)  de forma a evitar  a  difusão ou multiplicação de agentes nocivos à

saúde humana e manter a qualidade interna do ar. 

 Não utilizar secador de mãos. 

 Dar preferência ao uso de toalha de papel descartável que não deixem resíduos. 

 Manter  dispositivos  de  sabão  líquido  e  papeleiras  de  papel  toalha  descartável

abastecidos, com reposição sempre que necessário. 

 Evitar consumo de alimentos na sala de aula. 

 No momento do lanche, se for autorizado o consumo para diminuir o deslocamento

dentro da escola, orientar a manutenção do distanciamento, higienização das mãos

e higienização das superfícies antes e após o consumo. 

 Orientar  para  que  não  haja  o  compartilhamento  de  alimentos  e  bebidas  nos

ambientes  de  sala  de  aula,  corredores  e  demais  espaços  de  realização  das

atividades. 



 Certificar-se de que o lixo seja removido no mínimo três vezes ao dia e descartado

com  segurança,  conforme  disposto  no  Comunicado  CVS-SAMA 07/2020  e  no

ANEXO 5. 

 Providenciar lixeira com tampa e, preferencialmente, com acionamento por pedal 

4- Comunicação

Diretrizes

 Comunicar pais, responsáveis e os estudantes sobre o calendário de retorno com,

no mínimo, sete dias de antecedência. 

 Cada  escola  deve  desenvolver  um  *Plano  de  Retomada*  considerando  as

especificidades, estrutura física, contingente de estudantes, trabalhadores diretos e

terceirizados  contemplando  estratégias  de  adequação  para  o  cumprimento  dos

protocolos sanitários. O Plano de Retomada deve estar à disposição para consulta

de pais, alunos e funcionários. 

 Realizar  ações  permanentes  de  sensibilização  para  os  pais,  responsáveis,

estudantes  e  funcionários sobre as medidas de prevenção e proteção contra  a

COVID-19  no  ambiente  escolar  e  sobre as  novas  regras  de  funcionamento  da

unidade escolar visando o cumprimento dos protocolos sanitários

 Produzir  materiais  de  comunicação  visual  para  os  alunos  na  chegada  às

instituições de ensino, com explicações de fácil entendimento sobre a prevenção

da COVID-19 e sobre as medidas de prevenção no ambiente escolar. 

 Incentivar e demonstrar a correta higienização das mãos, etiqueta respiratória e

comportamentos positivos de higiene. 

 Orientar para a higienização frequente e completa das mãos, conforme indicações

sanitárias do Ministério da Saúde. 

 Priorizar,  sempre  que  possível,  a  comunicação  por  canais  digitais  (telefone,

aplicativo ou online) visando evitar aglomeração e toque em superfície (Exemplos:

papel e caneta). 

 Orientar quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras por todos os funcionários

próprios, terceirizados, estudantes e eventuais visitas em todos os ambientes. 

 Afixar cartazes sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras, conforme Resolução

Estadual da SES nº 96, republicada em 04/07/2020 



5- Monitoramento das condições de saúde

Diretrizes

 Orientar pais, responsáveis e alunos a aferirem a temperatura corporal antes da ida

para a instituição de ensino e ao retornar. 

 Caso a temperatura esteja acima de 37,8°C, a recomendação é não ir à instituição

de ensino e avaliar a necessidade de procura por um serviço de saúde. 

 Pais ou responsáveis de crianças e adolescentes em grupo de risco devem mantê-

los em casa, com realização de atividades não presenciais 

 Aferir  a  temperatura  das  pessoas  a  cada  entrada  na  instituição  de  ensino,  de

acordo com as orientações dos ANEXOS 1.e 2. 

 Utilizar  preferencialmente termômetro  sem contato  (Infravermelho).  Em caso de

aparelho digital, fazer a higienização antes e depois do uso. 

 Caso a temperatura esteja acima de 37,8°C orientar o retorno para casa e,  se

necessário, a procura por um serviço de saúde, de acordo com as orientações dos

ANEXOS 1.e 2. 

 Crianças ou adolescentes devem aguardar em local seguro e isolado até que pais

ou responsáveis possam buscá-los. 

 Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas para COVID-19 (ou quadro

compatível com Síndromes Respiratórias gerais) na instituição de ensino. 

 No caso de menores de idade, pais ou responsáveis devem ser comunicados para

buscar o aluno, que deve aguardar em sala isolada e segura. Orientar a família a

procurar o serviço de saúde. 

 Ter um funcionário de referência em cada prédio da instituição de ensino para,

diante a identificação de sintomas, ser referência na comunicação. 

 Separar uma sala ou uma área para isolar pessoas que apresentem sintomas até

que possam voltar para casa. 

 Caso tenha mais de um aluno sintomático, respeitar o distanciamento de 1,5m e

mantê-los nessa sala isolada e segura.  Após a  desocupação da sala,  mantê-la

arejada, com portas e janelas abertas, sem ocupação por 2 horas, para possibilitar

a dissipação da possível aerossolização. 

 Em caso  de  contato  domiciliar  com suspeito  ou  confirmado  de  COVID-19,  os



demais moradores, incluindo as crianças, devem ser afastados inicialmente por 7

dias, quando será reavaliado o quadro clínico e epidemiológico do caso fonte. 

 Se houver confirmação do caso fonte como COVID-19, manter afastamento total

por 14 dias. 

 Em  caso  de  pessoas  que  tiveram  contato  próximo  com  caso  suspeito  ou

confirmado de COVID-19,  alunos,  professores e/ou outros trabalhadores devem

seguir as orientações das equipes de saúde que estarão como referência para as

unidades escolares, as quais devem ser informadas da ocorrência desses casos. 

 Pessoas com condições  ou  fatores  de  risco  para  agravamento  pela  COVID-19

devem seguir os decretos publicados e os demais que vierem a ser publicados com

orientações e condutas 

 Manter registro diário de alunos e trabalhadores que estiveram no estabelecimento

de ensino, para facilitar a busca de contatos em caso de se detectar algum caso

positivo de COVID-19 entre os frequentadores. 

Protocolos sanitários para a Educação Infantil

1- Distanciamento social

 Colocar os berços ou outros locais onde as crianças dormem com distanciamento

de 1,5 metro. 

 Na  Hora  do  Sono  das  crianças,  limitar  a  quantidade  de  crianças  no  mesmo

cômodo,  respeitando  o  espaçamento  mínimo  de  1,5  metro  entre  cadeiras  de

descanso e colchonetes. 

 Recomendável que a mesma pessoa, exceto as de grupo de risco para COVID-19,

leve e busque a criança todos os dias. Todos devem fazer uso de máscara. 

 Atividades de movimento podem ser realizadas desde que com grupos menores de

crianças, preferencialmente ao ar livre, com a manutenção do distanciamento. Os

profissionais devem fazer uso de máscara. 

 Separar as crianças em grupos ou turmas fixos e não as misturar. 



2- Higiene pessoal

 As crianças devem lavar  as mãos com água e sabão líquido (caso não esteja

disponível,  usar  álcool  em  gel  70%  com  supervisão  de  um  adulto),  conforme

indicações da ANVISA, ao chegar e sair da escola, após cada aula, antes e após

as refeições. 

 Todos  os  profissionais  devem higienizar  as  mãos,  conforme  as  indicações  da

ANVISA, frequentemente e após o contato com cada criança, especialmente antes

e após trocar fraldas, preparar e servir alimentos, alimentar crianças e ajudá-las no

uso do banheiro

 Respeitar o uso de máscara somente para crianças com idade superior a 2 anos,

de  acordo  com  a  Nota  de  Alerta  da  Sociedade  Brasileira  de  Pediatria  de

29/05/2020. Em crianças menores, há risco de sufocamento. 

OBS: A Máscara deve ser dispensada, pelo risco de asfixia, para portadores de  

necessidades especiais e no momento do sono das crianças na instituição. 

 Crianças não devem levar brinquedos de casa para a escola. 

 Crianças não devem manipular alimentos durante as atividades pedagógicas. 

Impedir que objetos de uso pessoal sejam usados por mais de uma criança, como 

copos, garrafas de água e talheres. 

 Mamadeiras e bicos devem ser higienizados seguindo procedimentos apropriados,

com uso de escova após fervura e solução de hipoclorito de sódio. O mesmo deve

ser feito com utensílios utilizados pelos bebês, como chupetas e copos. 

 Profissionais  que  preparam  e  servem  alimentos  devem  utilizar  EPIs,  em

conformidade com o ANEXO 6, e seguir protocolos de higiene de manipulação dos

alimentos. 

 Profissionais devem fazer uso de máscara a todo momento, e quando necessário,

fazer uso de outros Equipamentos de Proteção Individual em conformidade com o

ANEXO 6. 



3- Limpeza e Higienização dos ambientes, superfícies e objetos

 Higienizar  brinquedos,  jogos  pedagógicos,  materiais  de  apoio,  tapetes  de

estimulação e todos os objetos de uso comum ao final do período (ou antes do

início das aulas de cada turno)  e sempre que possível,  de acordo com a Nota

Técnica Nº 22/2020 da ANVISA e em conformidade com as orientações do ANEXO

3. 

 O trocador deve ser higienizado após cada troca de fralda. 

 Brinquedos  que  não  podem  ser  higienizados  não  devem  ser  utilizados.  Os

materiais  de  apoio,  jogos  pedagógicos  e  brinquedos  da  escola  devem  ser  de

material lavável, e em conformidade com as orientações do ANEXO 3. 

 Dar  preferência  a  colchonetes  e  cadeiras  de  descanso  com  materiais  de  fácil

higienização. 

 Realizar a Higienização conforme recomendação da Nota Técnica Nº 22/2020 da

ANVISA e orientações do ANEXO 3. 

 Preferencialmente,  utilizar  lençóis e toalhas da própria instituição, com lavagem

adequada, em lavandeira própria ou serviço contratado, sem receber nem enviar

os mesmos para a casa das crianças. 

 Se o material for da família, deve ser acondicionado em saco plástico ou de papel,

até que possa ser lavado na residência. 

 Higienizar as banheiras sempre antes do primeiro uso e após cada uso ao longo do

dia. Seguindo Nota Técnica Nº 22/2020 da ANVISA. 

4- Comunicação

 Disponibilizar materiais e orientações aos pais ou responsáveis para realização de

atividades educacionais com as crianças. 

 Realizar  ações  permanentes  de  sensibilização  dos  estudantes,  pais  e

responsáveis.

 Comunicar  sistematicamente  os  pais  e  responsáveis  sobre  a  importância  de

manter a criança em casa quando ela está doente.

 Comunicar ao Centro de Saúde de referência para a Escola a ocorrência de casos

suspeitos ou confirmados entre alunos ou profissionais, incluindo os do transporte

escolar. 



Ações do CEI Catarina Milani Manari para o retorno em 2021

a) Aquisição de materiais

 Compra de equipamentos de proteção individual  para os funcionários (máscara,

avental, luva, face shield,etc).

 Compra de álcool gel, papel toalha, etc.

 Compra de lixeiras com tampas e com acionamento de pedal.

 Compra de termômetro digital infravermelho sem contato.

 Tapetes de higienização.

 Compra de garrafinha de água para as crianças.

 Compra de copo descartável.

b) Espaços da escola

 Usar marcador no chão indicando o distanciamento social (fita colorida).

 Colocação  de  cartazes  em  diversos  espaços  da  escola  orientando  quanto  as

medidas de segurança referente a COVID-19.

 Colocação de cartazes na copa dos funcionários indicando a quantidade máxima

de pessoas no ambiente (2 pessoas).

 Organização  do  espaço  do  refeitório  e  planilha  de  uso  do  mesmo  pelos

agrupamentos respeitando o distanciamento.

 Colocação  de  totem,  frascos  de  álcool  com identificação,  sabão  líquido,  papel

toalha em diversos espaços da escola (entrada, salas de aulas, refeitório, cozinha

de funcionários, banheiro etc)

 Orientação a funcionários sobre a limpeza dos ambientes (maçanetas, superfícies,

meses etc).

 Troca das lixeiras de tampa por lixeiras com acionamento pelo pedal.

 Colocação de tapete de higienização na entrada da escola e nas portas de saídas

para os parques.

 No atendimento ao público manter o distanciamento.

 Reforma da entrada da escola separando o público externo e os alunos.



c)Treinamento dos profissionais quanto ao protocolo sanitário

 Envio  no  grupo  do  whatsapp  da  escola  o  caderno  6  do  Protocolo  Sanitário

Municipal.

 Treinamento (oficina) dos funcionários quanto as medidas de segurança referente a

COVID-19 no início do ano  com um profissional da saúde.

 Avaliação a cada 15 dias sobre o cumprimento dos protocolos sanitários .

d) Orientações aos pais/responsáveis

 Envio  de vídeos,  textos  informando sobre os protocolos  sanitários  referentes  a

COVID-19 regularmente nos grupos de whatsapp da sala.

 Reunião  de  pais  por  pequenos  grupos  no  início  do  ano  orientando  sobre  os

protocolos sanitários referente a COVID-19 com a equipe gestora  e,  se possível,

com   profissional da saúde.

e) Medidas de segurança na escola

 Todos (responsáveis  pelas crianças,  crianças,  funcionários)  ao entrar  na escola

deverão higienizar os pés no tapete de higienização e higienizar as mãos com

álcool gel que será disponibilizada na entrada da escola.

 Uso de máscara por todos que chegarem, com exceção das crianças menores de 2

anos. 

 Na entrada terá um profissional com EPIs adequados para realizar a aferição da

temperatura de todos que chegarem na escola. 

 O  lixo  reciclável  ser  recolhido  e  aguardar  72  horas  antes  de  ser  levado  pelo

catador.

 Manter todos os ventiladores de teto no exaustor e os de parede virado o máximo

pra cima.

 Borrifar álcool nas mochilas das crianças logo na entrada.

f) Organização do uso dos espaços da escola

refeitório - indicador de distanciamento de 1,5 m, planilha com revezamento de horários

para não ter aglomeração.



biblioteca - uso em pequenos grupos (4 crianças mais 1 educador). O educador deverá

retirar os livros da prateleira,  higienizar e dar  para as crianças.  E o educador  deverá

recolher o livro da criança, higienizar e colocar de volta na prateleira.

Parques - uso em pequenos grupos mantendo o distanciamento. As balanças deverão

ser  usadas  de  forma  intercalada.  Os  educadores  deverão  higienizar  os  baldinhos,

pazinhas da sua turma ao início do uso e ao final.

Vídeo - por ser pequena a sala e com pouca ventilação não deverá ser usada.

Pátio interno da escola - uso em pequenos grupos mantendo o distanciamento.

Sala de aula - uso em pequenos grupos mantendo o distanciamento.

Bebedouro – intercalar o uso das torneiras.

Banheiros-  intercalar o uso do mictório e todos os vasos devem ter acento.

Sala dos professores – colocar somente o que for usar com distanciamento.

g) Segue orientações do Caderno 6 para a limpeza e higienização de objetos

Materiais pedagógicos, material de apoio, brinquedos, entre outros 

 Brinquedos e demais objetos pedagógicos não laváveis, não devem ser utilizados e

devem permanecer  guardados  em recipiente  fechado e  local  seguro.  Exemplo:

brinquedos de pano, com aplicação de tecido, massinhas, entre outros que são

mais difíceis de higienizar neste período. 

 Identificar brinquedos e demais objetos pedagógicos laváveis para serem utilizados

mediante a adoção das práticas de higiene e desinfecção. 

 Não  compartilhar  brinquedos  e  demais  objetos  pedagógicos  que  não  sejam

desinfectados antes do uso. 

 Durante as atividades: brinquedos, jogos pedagógicos e materiais de apoio devem

passar por processo de higienização com álcool 70% imediatamente após o uso e

sempre que for trocar de usuário. 

 No final do período: brinquedos, jogos pedagógicos e materiais de apoio devem

passar por processo completo de limpeza e desinfecção ao final do período (ou

antes do início das aulas de cada turno) seguindo os seguintes passos: 

 Após o uso, armazenar os objetos em recipiente fechado. 

 Em local adequado, realizar a lavagem por meio a fricção com esponja, água e

sabão e enxaguar. 



 Secar com pano limpo (exclusivo para este fim e utilizado uma única vez) ou papel

toalha descartável. 

 Realizar  a  desinfecção  com  álcool  70%  por  meio  da  fricção  com  pano  limpo

(exclusivo para este fim e utilizado uma única vez) ou papel toalha descartável. 

 Aguardar a total secagem dos objetos até a evaporação do produto. 

 Armazenar  em  recipiente  fechado  para  nova  utilização;  preferencialmente  em

caixas plásticas com tampa. 

 Utilizar  os  EPIs  recomendados  durante  o  processo  de  higienização  completa,

conforme orientação do ANEXO 6. 

 As caixas plásticas para o armazenamento de brinquedos, jogos pedagógicos e

materiais de apoio também devem passar pelo processo de higiene e desinfecção

antes de guardar o conteúdo também higienizado. 

 Após a higiene de brinquedos e demais objetos pedagógicos, realizar a higiene das

mãos com água e sabão líquido ou álcool gel 70%. 

h) Algumas considerações referentes ao atendimento dos bebês e crianças 

Antes  de  acolher  as  crianças  e  as  famílias  no  retorno  as  aulas  é  importante

primeiramente  acolher  os  profissionais  da  escola  (professores,  monitores/agentes  de

educação infantil, a equipe de apoio), saber de seus medos e anseios e juntos discutir a

forma como o CEI Catarina Milani se organizará para acolher as crianças e famílias e de

como  se  dará  o  trabalho  para  garantir  a  segurança  de  todos  (crianças,  famílias,

educadores, gestores e equipe de apoio).

Sendo assim, nestas considerações foi acolhido as sugestões da equipe dadas nas

RPAIs realizadas em dezembro deste ano.

O CEI Catarina Milani considera importante que antes da retomada das aulas, a

equipe  escolar  tenha  uma  formação  e  treinamento  com  os  profissionais  da  saúde,

referente aos protocolos sanitários da COVID-19, por isto a equipe gestora organizará um

treinamento no início do ano para todos os profissionais da escola.

O CEI Catarina Milani Manarini atenderá 30% da sua capacidade de atendimento

por dia. Será feito uma escala de revezamento entre as crianças. Na entrada das salas

ficará uma educadora que borrifará álcool  nas mochilas das crianças antes de serem

guardadas e acomodadas.



Todas as crianças deverão usar copo descartável ou garrafinha de água individual

e as crianças maiores de 2 anos deverão usar máscara.

A escola disponibilizará EPIs (máscara, luvas, aventais, face shield, etc) para todos

os  educadores  que  estarão  diretamente  no  contato  com  as  crianças.  Tais  materiais

estarão disponíveis nas salas de aula. Convém ressaltar que já foi comprado máscaras

transparentes  para que as crianças possam ver o rosto das educadoras.

i) Acolhimento das crianças e famílias

Acolhimento de pequenos grupos considerando a nova realidade, a fim de oferecer

uma atenção melhor a cada um.

Não sabemos como será o período de adaptação, tendo em vista que os bebês e

as crianças menores, necessitam de uma rotina diária e contato com os educadores para

se  adaptar  ao  ambiente  escolar.  Como  faremos  isto  se  retornaremos  fazendo

revezamento entre as crianças?

j) Outras possibilidades

Continuação da interação online com as famílias através de grupo de whatsapp das

salas, com reuniões, envio de algumas atividades complementares,  compartilhamento de

fotos  das  atividades  realizadas  na  escola  e  em  casa,  com regras  pré-estabelecidas,

aproximando as famílias do nosso trabalho e assim estimulando a participação de todas.

Buscar aproximação daquelas famílias que não nos deram retorno durante o ano

de 2020,  ouvir  suas dificuldades e sensibilizá-las para que participem  das atividades

propostas  pela  escola,  mostrando  a  importância  deste  vínculo  para  a  criança  e  seu

desenvolvimento. 

Oferecer  palestras  aos pais  dos temas abordados em nossas  formações como

disciplina  positiva,  comunicação  não  violenta,  alimentação,  a  importância  da  rotina,  a

importância da brincadeira para o desenvolvimento.

Manter as videochamadas e o contato individualizado com as crianças e famílias.

Continuar  a  entrega  das  materialidades  (jogos,  propostas  de  atividades,  kit  de

materiais pedagógicos etc).



ACOLHIDA: haverão  profissionais  os quais chamaremos de “profissional da acolhida”

(revezamento da equipe de agentes) para acolher a criança na entrada, aferir temperatura

e orientar a limpeza dos sapatos nos tapetes higiênicos, borrifar álcool nas mochilas e

encaminhar a criança para a professora que estará na sala com os espaços demarcados

para cada criança.

Como será feito? (Detalhar 
as ações escolares diárias)

Responsável (colocar mais 
de um responsável pela 
ação)

Comunicação da escola 
com alunos e familiares

Continuação  da  interação

online  com  as  famílias

através  de  grupo  de

whatsapp  das  salas,   com

reuniões,  envio  de algumas

atividades complementares.

Manter as videochamadas e

o  contato  individualizado

com as crianças e famílias.

Sinalização e cartazes.

Professora da turma e 
equipe gestora

Plano de Retomada as 
aulas presenciais 
(divulgação – família, 
comunidade. Aluno, 
funcionários e todos que 
comparecerem à UE)

O plano será divulgado no 
grupo de whatsapp e nas 
reuniões com pequenos 
grupos de pais.

Professora e agentes de 
educação infantil  da turma e
equipe gestora

Haverá Ensino não 
presencial combinado ao 
retorno das atividades 
presenciais ? (50% da 
turma atendidos, 
intercalando as semanas – 
como será feita a divisão 
pela escola)

Faremos uma enquete 
através do whatsapp para 
saber quantas crianças 
retornarão às atividades 
presenciais e dividiremos os 
optantes pelo presencial em 
2 grupos por ordem 
alfabética.
Ofereceremos atividades 
online para as crianças que 
permanecerão em casa e 
entregaremos 
materialidades para as 
crianças de acordo com o 
planejamento da sala.

Professora e agentes de 
educação infantil  da turma e
equipe gestora

Caso o aluno tenha que 
aguardar até que os pais 
venham buscá-lo se  

Sala de video 



apresentar-se sintomático 
ou estiver passando mal, se
machucar, etc. (indicar 
local/sala para acolhimento 
desses alunos)

Em relação aos 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) (como será 
feito as orientações de 
entrada e saída) 

Uso de máscaras , proteção 
facial e  termômetro para o 
profissional que 
recepcionará a criança.

Será feito por um profissional
da acolhida, podendo ser 
Professora ou  agentes de 
educação infantil  da turma 
ou um membro da equipe 
gestora ou um membro da 
equipe de  apoio 
(revezamento)

Caso o aluno se esqueça 
de trazer seus pertences 
individuais (máscara, 
garrafinha de água, etc)
(indicar como se dará o 
atendimento desses alunos,
garantindo a segurança de 
todos)

Será fornecido pela escola Profissional da acolhida

Haverá garantia de 
distanciamento físico de 
1,5m entre as pessoas? 
(informar os mecanismos de
marcação no chão e de 
orientação da comunidade)

Marcação com fitas 
coloridas no chão, mesas e 
cadeiras.

Professora e agentes de 
educação infantil  da turma , 
equipe gestora e equipe de 
apoio

Providências  Áreas Comuns

Como será feito? Responsável 

Procedimentos para 
cuidado na entrada e saída 
dos alunos (informar as 
ações diárias de prevenção/
prodecimentos)

Em fila, um por vez e com 
distanciamento

Professora e agentes de 
educação infantil  da turma , 
equipe gestora e profissional 
da acolhida

Procedimentos para 
cuidado no Pátio (informar 
os painéis de divulgação 
espalhados pela escola, 
bem como outras ações)

Uso de mascaras 
Distanciamento de 1,5m
revezamento de turmas 
painéis e cartazes 
explicativos com protocolos 
de segurança

Professores, agentes , 
equipe gestora e equipe de 
apoio

Como e com qual 
frequência haverá 
higienização das superfícies
nas áreas comuns da 

Uso em pequenos grupos (4
crianças  mais  1  educador).
O educador deverá retirar os
livros  da  prateleira,

Professora e agentes de 
educação infantil  da turma



biblioteca (indicar a maneira
de uso-periodicidade de 
limpeza dos espaços e 
insumos disponíveis para a 
higienização)

higienizar  e  dar  para  as
crianças.  E  o  educador
deverá  recolher  o  livro  da
criança, higienizar e colocar
de  volta  na  prateleira  de
descanso onde o  livro ficará
indisponível por três dias

Como e com qual 
frequência haverá 
higienização das superfícies
nas áreas comuns da sala 
de informática (indicar a 
maneira de uso-
periodicidade de limpeza 
dos espaços e insumos 
disponíveis para a 
higienização e a quantidade
de pessoas que poderão 
utilizar o mesmo espaço)

Limpeza e higienização a 
cada uso.
Álcool 70, álcool gel, 
produtos de limpeza

 Equipe de apoio, todos os 
usuários do local

Como e com qual 
frequência haverá 
higienização das superfícies
nas áreas comuns do 
laboratório (indicar a 
maneira de uso-
periodicidade de limpeza 
dos espaços e insumos 
disponíveis para a 
higienização – número de 
pessoas)

Não aplica

 Procedimentos para 
higienização da Quadra 
(indicar a maneira de uso-
periodicidade de limpeza 
dos espaços e insumos 
disponíveis para a 
higienização – número de 
pessoas – alternativa de 
atendimento)

Não aplica

Procedimentos para 
higienização das escadas e 
corrimões - corredores 
(indicar a periodicidade de 
limpeza dos espaços)

Não aplica

Haverá garantia de 
distanciamento físico de 
1,5m entre as pessoas? 
(Informar marcação no chão
e as orientações 
permanentes)

Uso de máscaras 
Distanciamento de 1,5m
revezamento de turmas 
painéis e cartazes 
explicativos com protocolos 
de segurança

Professores, agentes de 
educação infantil  da turma , 
equipe gestora,  profissional 
da acolhida e equipe de 
apoio



Providências Cozinha e Refeitório

Como será feito? Responsável 

Procedimentos para 
cozinha: cuidado no preparo
e manipulação de alimentos
(indicar as orientações junto
as cozinheiras e 
periodicidade)

Reunião com Convida e 
Ceasa

Ceasa
Convida
Cozinheiras
Equipe gestora

Procedimentos para 
higienização dos utensílios 
(indicar as orientações junto
as cozinheiras e 
periodicidade)

Higienizar todos os 
utensílios a cada uso
higienizar as mão a cada 
uso de utensilio
colocar o utensilio sobre a 
bancada higienizada
não empilhar utensílios

 

Ceasa
Convida
Cozinheiras
Equipe gestora

Procedimentos para 
higienização do refeitório 
(organizar com os 
funcionários da limpeza e 
periodicidade)

Limpeza e higienização a 
cada uso e troca de turmas
lavagem diaria

Equipe de apoio

Procedimentos para 
cuidado no servimento dos 
alimentos (procedimento de 
segurança dos funcionários 
e organização das filas 
junto aos alunos)

Uso adequado da máscaras
Luvas de procedimentos 
Troca de luva a cada 
procedimento realizado
Eliminação do auto 
servimento
Refeição porcionada – 
servida pela cozinheiras
Repetição: usar pratos e 
talheres limpos
Alunos em fila e com lugar 
demarcado na mesa
Distanciamento de 1,5m
demarcação do solo com 
fitas adesivas

Professores, agentes de 
educação infantil  da turma 
Cozinheiras
Equipe de apoio

Haverá garantia de 
distanciamento físico de 
1,5m entre as pessoas? 
(informar marcação no 
chão, bem como estratégias
de distanciamento) 

Alunos com lugar 
demarcado na mesa
Distanciamento de 1,5m
demarcação do solo com 
fitas adesivas

Professores, agentes de 
educação infantil  da turma 
Cozinheiras
Equipe de apoio

Providências Sanitários



Como será feito? Responsável 

Procedimentos e frequência
para higienização das 
instalações sanitárias ? 
(isolamento de espaço 
disponíveis para uso – 
orientação dos funcionários 
sobre a periodicidade da 
limpeza e os insumos 
disponíveis para a 
higienização individual)

Higienização a cada uso.
Um por vez no uso das 
instalações sanitárias 
sabão liquido
papel toalha 
alcool 70 
Alcool gel

Equipe de apoio

Haverá garantia de 
distanciamento físico de 
1,5m entre as pessoas?
(informar marcação no 
chão, bem como estratégias
de distanciamento) 

Placas para uso de ocupado
restringindo o uso do espaço
um por vez

Equipe gestora 
equipe de apoio

Procedimentos para as salas de aula

Como será feito? Responsável 

Procedimentos para 
higienização das salas de 
aula ( medidas de 
orientação dos alunos diária
– insumos disponíveis para 
higienização individual)

Higienização a cada uso.
Pequenos grupos
demarcação de cadeiras, 
mesas e chão
distanciamento de 1,5m 
cada aluno terá seu local 
fixo na sala (mesa e cadeira
papel toalha 
álcool 70 
álcool gel

Professores e agentes de 
educação infantil  da turma , 
equipe gestora,  profissional 
da acolhida e equipe de 
apoio

Qual a frequência prevista 
de higienização das salas 
de aula (piso, mesa, 
carteiras, grades, puxador 
de porta, etc) e de  
superfícies tocadas por 
muitas pessoas (corrimão, 
maçanetas, grades, etc)? 
(periodicidade da limpeza e 
orientação dos funcionários)

A cada uso – previsão a 
cada 30 minutos

Professores e agentes de 
educação infantil  da turma , 
equipe gestora,  profissional 
da acolhida e equipe de 
apoio

Haverá garantia de 
distanciamento físico de 
1,5m entre as pessoas?
(informar marcação no 
chão, bem como estratégias
de distanciamento) 

Sim, chão demarcado com 
fitas coloridas
demarcação com setas de 
direção de sentido  no chão 

Professores e agentes de 
educação infantil  da turma , 
equipe gestora,  profissional 
da acolhida e equipe de 
apoio

Haverá intervalos entre Não se aplica



aulas, troca de professores, 
como evitarão 
aglomerações? ( medidas 
diárias de orientação dos 
alunos)

Se houver falta de 
professor, como evitarão 
aglomerações, onde os 
alunos permanecerão
? ( medidas de orientação 
dos alunos – espaços 
disponíveis a serem 
utilizados – perspectivas de 
proteção individual pelas 
crianças)

Não se aplica

Procedimentos para as salas de Gestão e Secretaria

Como será feito? Responsável 

 Procedimentos para 
higienização das salas da 
Gestão ( medidas de 
orientação diária – insumos 
disponíveis para 
higienização individual)

Higienização de chão, 
mesas e cadeiras a cada  1 
hora.
Higienização de teclados,  
maquinas  e materiais de 
escritório a cada uso
Entrada somente dos 
ocupantes da sala
barreira na porta de entrada
demarcação de cadeiras e 
mesas 
distanciamento de 1,5m 
cada profissional terá seu 
local fixo na sala (mesa e 
cadeira
papel toalha 
borrifador alcool 70 
Alcool gel

Equipe gestora

Procedimentos para 
higienização e cuidado no 
atendimento da
Secretaria (medidas de 
orientação diária – insumos 
disponíveis para 
higienização individual, 
barreira de acrílico? 

Barreira de proteção – vidro 
transparente na boqueta de 
atendimento
Higienização de chão, 
mesas e cadeiras a cada  1 
hora.
Higienização de teclados,  
maquinas  e materiais de 



Marcação dos espaços para
garantia de distanciamento)

escritório a cada uso
Permanência somente dos 
ocupantes da sala
Barreira na porta de entrada
Demarcação de cadeiras e 
mesas 
Distanciamento de 1,5m 
Cada profissional terá seu 
local fixo na sala (mesa e 
cadeira
papel toalha 
Borrifador álcool 70 
Álcool gel

Haverá garantia de 
distanciamento físico de 
1,5m entre as pessoas?
(informar marcação no 
chão, bem como estratégias
de distanciamento) 

Demarcação com fitas no 
chão e mesas

EPIs – Todos os funcionários

Como será feito? Responsável 

Em relação aos 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) para os 
professores, monitores, 
agentes de educação, 
administrativos, funcionários
da limpeza, cozinha, 
terceirizados? Haverá troca 
de quanto em quanto 
tempo?(como será feito as 
orientações – periodicidade 
de fiscalização do 
cumprimento das ações) 

Será fornecido máscara de 
acordo com o recebimento 
da SME e a escola também 
fornecerá  máscaras 
adquiridas com recursos do 
conta escola
papel toalha ;
Borrifador álcool 70 
Álcool gel
Máscara de tecido - troca   a
cada 2 horas ou sempre que
estiver úmida ou apresentar 
sinais de deteriorização ou 
funcionalidade 
comprometida.
Máscara cirúrgica- troca a 
cada 4 horas ou se estiver 
úmida ou rasgada.
Sendo assim, os 
funcionários terão o número 
de máscaras necessárias 
para realização das trocas 
durante o período em que 
estiverem na escola.

Equipe gestora

Caso o funcionário 
apresente-se sintomático ou

Terá um local : sala de video Professores, agentes de 
educação infantil  da turma 



estiver passando mal, se 
machucar, etc.(indicar como
se dará o atendimento 
desses alunos, garantindo a
segurança de todos)

Profissional da acolhida
Equipe gestora
Equipe de apoio
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