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1. USO CORRETO DA MÁSCARA
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2. LAVAGEM DAS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO
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3. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM ALCOOL 70%

4.
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5. ACOLHIMENTO
Propiciar momento de acolhimento e reintegração social para profissionais, crianças e
familiares. A ideia é superar os impactos psicológicos com a troca de experiências sobre esse
período de isolamento, revisitar os conteúdos propostos antes e durante o distanciamento social
e diagnosticar o cenário para construir o conhecimento a partir dos dados obtidos.
O retorno das crianças será progressivo, para que o coletivo possa ir se adaptando às novas
medidas.
As formas de ensino ofertadas serão presenciais e não presenciais, as diretrizes especificas deste
funcionamento serão estabelecidas e normatizadas.
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6. CUIDADOS
6.1 Escola
Receberemos visitas somente fora do horário de funcionamento da escola;
Os colaboradores receberão orientações e equipamentos (EPI´s) para a gestão do trabalho e a
saúde do trabalhador com o objetivo de assegurar a proteção da vida e a redução dos riscos de
exposição e transmissão;
Colaboradores devem evitar uso de utensílios como anel, pulseira, relógios, colares, brincos e
similares;
Todos os colaboradores utilizarão máscaras de pano, coloridas e identificadas, para facilitar as
trocas;
A face shield, será utilizada nos momentos de maior proximidade com a crianças: recepção
(portão), alimentação, troca de fralda e acolhidas de choro (colo);
O uniforme de professores e funcionários será de uso exclusivo nas dependências da escola,
não será permitido chegar uniformizado e ir embora uniformizado. Todo uniforme deve ser
armazenado em sacola plástica e desinfectado assim que possível;
6.2 Comunidade Escolar
Evitar o contato com pessoas que apresentem sintomas gripais;
Informar o quanto antes qualquer alteração de saúde, a direção;
Como medida de prevenção de contágio, será disponibilizado um formulário (Anexo 1) para
acompanhar possíveis sintomas. Se a qualquer momento surgirem sintomas suspeitos a escola
deve ser comunicada;
Acompanhamento de casos suspeitos ou confirmados com orientação de retorno às atividades
após 3 dias assintomático com apresentação de laudo médico;
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7. PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO
7.1 Geral
Realizar a limpeza de objetos, pisos e superfícies que sejam tocados com frequência, utilizando
agua, sabão, água sanitária ou borrifando álcool 70%.
O bebedouro será mantido apenas com o funcionamento de bico ejetor em gancho para a
garrafas individuais identificadas;
As mesas e pontos de contato, como torneiras, botões de banheiro, assentos de banheiro,
bancadas, maçanetas, porta/alça de geladeira, corrimãos, braços, interruptores de luz, etc,
devem ser limpos pelo menos duas vezes ao dia
Todos os materiais utilizados na limpeza dos ambientes deverão ser lavados e desinfectados.
A lavagem de talheres e louças deve ser feita imediatamente após o uso, utilizando água e sabão;
7.2 Salas
Mesas e cadeiras devem ser higienizadas após o uso.
Cobrir teclados de computadores com papel filme para facilitar a higienização.
7.3 Banheiro
As lixeiras serão providas de tampa e pedal, nunca de acionamento manual, e serão higienizadas
diariamente.
O lixo deverá ser recolhido a cada limpeza e deixado em local apropriado.
Higienização frequente de ambientes com água sanitária diluída em água (1 colher de sopa por
litro de água);
Sanitizar todos os banheiros da escola a cada 2 horas.
Higienizar trocador no início do dia com água e sabão, e, antes e após cada troca de fralda com
álcool líquido 70%.
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8. ENTRADA E SAÍDA
A calçada será sinalizada com pinturas para manter o distanciamento.
Colocar cartazes pela escola com a lavagem correta das mãos;
No portão de entrada teremos o tapete sanitizante e um totem de álcool gel 70%.
A temperatura dos colaboradores e crianças será aferida no momento de chegada e saída (será
disponibilizado um termômetro infravermelho de testa), para confirmação de temperatura
inferior a 37,0º.
Pais e responsáveis não terão livre acesso para circular na escola.
A criança deve ser entregue/recebida individualmente no portão.
Higienizar as mãos da criança e do colaborador com álcool 70% antes de entrar.
A mochila não poderá ser colocada no chão, permanecerá numa área especifica para limpeza e
só depois da higienização seguirá para as dependências da escola.
Trocar a mascara que veio de casa ao adentrar os portões da escola, por uma de tecido
devidamente identificada. Armazenar as máscaras utilizadas em saco plástico.
Ter na bolsa a quantidade de máscaras suficiente para a permanência na escola. A troca
acontecerá a cada 2 horas. Manter as máscaras limpas em saco plástico hermético.
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9. DURANTE AS BRINCADEIRAS, ALIMENTAÇÃO E SONO
O dia escolar será organizado nos diversos espaços da escola, optaremos por atividades ao ar
livre sempre que possível. Em dias de chuva priorizar a ventilação no ambiente, por isso, as
crianças deverão ter sempre agasalho na mochila.
Os espaços coletivos terão escalas para garantir o distanciamento social necessário.
Crianças pequenas costumam interagir mais, então será formado grupos menores (3/4 crianças)
e feito revezamento a cada semana. Esses grupos menores brincarão apenas entre si.
A distância entre as crianças será delimitada por marcações no chão e orientações da professora.
As mãos serão higienizadas a cada troca de atividade, antes e depois das refeições, antes e
depois de ir ao banheiro. Caso não seja possível ir até uma pia, usar o álcool 70%.
O uso de máscara será incentivado, principalmente quando estiverem dentro da sala. As
crianças menores de três anos, ficam livres das máscaras, devido ao risco de sufocamento e a
capacidade de uso adequado.
No horário de sono os colchonetes serão colocados com distanciamento de 1,5 metro, serão
higienizados no início do dia com água e sabão, e, após o uso com álcool líquido 70%.
Não deverão trazer brinquedos de casa.
Na escola teremos apenas brinquedos que permitam a higienização com álcool líquido 70%, e
esses serão higienizados a cada turno.
Será orientado para que não haja o compartilhamento de brinquedos, alimentos e bebidas.
A alimentação será na sala, seguindo todos protocolos de higienização cabíveis.
Crianças não irão manipular alimentos em atividades pedagógicas.
Mamadeiras e bicos devem ser higienizados seguindo procedimentos apropriados, com uso de
escova apropriada, e após fervura/solução de água sanitária. O mesmo deve ser feito com
utensílios utilizados pelos bebês, como chupetas e copos.
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10.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

O atendimento ao público está sendo realizado prioritariamente de forma on-line ou via
telefone.
Caso o atendimento seja necessário realizar no presencial, é priorizado agendamento fora do
horário presencial dos alunos, exceto em situações emergenciais onde será obedecido os
critérios descritos no protocolo de prevenção da escola.
11.

PRECAUÇÕES EM CASO DE SUSPEITA

A criança será direcionada para uma sala reservada. A professora da criança ficará com ela, e
cumprirá as precauções básicas de higiene e utilização de EPI´s neste momento.
A família será comunicada e deverá vir buscar o mais rápido possível, em até 40 min.
No caso de colaborador, esse será orientado a procurar atendimento médico imediato.
O suspeito deverá cumprir o isolamento social conforme a determinação médica, até receber o
resultado do exame.
No caso de teste positivo para o Covid-19, a criança ou o colaborador seguirá em quarentena
pelo tempo determinado pelo atestado médico.
Quando houver algum caso suspeito do convívio familiar, a escola deverá ser avisada
imediatamente, pois a criança ou colaborador deverá cumprir o isolamento até o resultado do
exame.
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TERMO DE CIÊNCIA
É necessário que os pais/ e ou responsáveis legais LEIAM e assinem o TERMO DE
AUTORIZAÇÃO E COMPROMISSO DOS PAIS, COM AS NORMAS E REGRAS PARA
RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS OU REMOTAS.
TERMO DE COMPROMISSO COM O PROTOCOLO DE SEGURANÇA DO COVID-19
Eu,__________________________________________________________, portador do CPF
número_________________________,
responsável
pelo
estudante
__________________________________________________, matriculado na turma
______________________, do CENTRO DE APRENDIZAGEM LULUZINHA – ESCOLA DE
ENSINO DE PRIMEIRO GRAU E PRÉ ESCOLA, com CNPJ sob o número 75.122.044/0001-93,
DECLARO que:
✓ estou ciente sobre os protocolos de segurança necessários durante a pandemia de Covid-19.
✓ a criança matriculada nesta instituição de ensino não apresentou, nos últimos 14 (quatorze)
dias nenhum dos sintomas de contaminação, tais como febre, tosse ou que teve o diagnóstico
de infecção pelo Covid-19.
✓ entrarei em contato com a instituição de ensino caso a criança apresente quaisquer dos
sintomas causados pela infecção do Covid-19.
✓ caso a criança seja contaminada com a Covid-19, todos os membros da família deverão ficar
em isolamento.
✓ a criança, mesmo retornando ao modelo presencial necessita continuar a realizar as
atividades remotas, nos dias de revezamento em que o estudante estiver nas atividades à
distância.
Data: _____/_____/_____
___________________________________
Assinatura do Responsável
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13.

ANEXO 1

FORMULÁRIO DE SÁUDE DO ALUNO
Teve ou tem algum dos sintomas que não pode atribuir a outro problema de
saúde?
Apresentou:
Febre?
Calafrios?
Tosse?
Falta de ar?
Dor de Garganta?
Dores Musculares?
Uma nova dor de cabeça?
Diarreia?
Perda de olfato ou paladar?
Outras questões necessárias:

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)SIM
)SIM
)SIM
)SIM
)SIM
)SIM
)SIM
)SIM
)SIM

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)NÃO
)NÃO
)NÃO
)NÃO
)NÃO
)NÃO
)NÃO
)NÃO
)NÃO

Modelo sugerido pela Fiocruz no Manual sobre Biossegurança para Reabertura de
Escolas no Contexto da Covid-19.
*Modelo sugerido pela Fiocruz.
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Anexo 2
Questionário:
Você foi diagnosticado com COVID-19?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Quando você realizou o exame para COVID-19? E qual o exame?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Quando você recebeu o resultado positivo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Tomou vacina da gripe este ano (2020)?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Quais da doença abaixo você possui?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hipertensão
Diabetes
Problemas no coração
Problemas no pulmão/respiratórios (asma, bronquite, rinite,
sinusite, etc.)
Problemas nos rins (pedra no rim, infecções, etc.)
Problemas no fígado (gordura, cirrose, hepatite, problemas na
vesícula, etc.)
Colesterol/triglicérides altos
Anemia
Problemas de coagulação
Obesidade/sobrepeso
Doenças autoimunes (lúpus, artrite, psoríase, etc.)
Reumatismo
Problemas intestinais
Nenhuma doença
Outra (especifique)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Alguém da família já teve algum sintoma da Covid-19? Quando?
Grau de parentesco?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Algum conhecido do círculo de convivência já teve algum sintoma
da Covid-19? Quando?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Perdeu alguém próximo devido a Covid-19?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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