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Protocolos: normas e recomendações para o retorno gradual das 
atividades educacionais nas escolas da Rede Municipal de Ensino 
 
 
1. Introdução: 

 

A presente proposta normatiza a reorganização das escolas municipais com 

vistas ao retorno gradual das atividades presenciais e teve como referência a análise 

conjugada de uma série de materiais e normativas compilados de diversos Estados e 

Organizações envolvidas no tema, tais como Conselho Nacional de Educação (CNE), 

Conselhos Estaduais de Educação, Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras 

entidades nacionais e internacionais, tendo como premissa o compromisso da 

educação com a vida  de crianças, estudantes, profissionais e seus familiares. 

 

Em obediência aos protocolos sanitários e à legislação educacional, será 

fundamental que o Estado, os Municípios e as redes de ensino elaborem  um Plano 

de Retorno que considere as peculiaridades de cada contexto (que,  inclusive, pode 

variar de escola para escola, na mesma rede), e a viabilidade de implementação das 

medidas propostas, fazendo frente às reais condições de cumprimento das 

orientações estabelecidas. 

 

A observância aos fatores indicados pelos referidos Conselhos e OMS para o 

retorno das atividades escolares presenciais, ainda que parciais, requer completa e 

clara autorização dos órgãos de saúde competentes no estado de  Minas Gerais e 

observância às determinações do Comitê de Enfrentamento à COVID-19. As 

proposições de retorno formuladas devem subordinar-se a esses órgãos, no que 

compete à autorização, caracterizando-se como base indispensável de apoio. 

 

Diante dos desafios da pandemia, as medidas propostas precisam ser 

amplamente dialogadas, transparentes, sensatas, flexíveis e aptas a oferecer 

respostas educacionais eficazes para proteger os direitos do aluno, assegurando a 

saúde e a educação na continuidade do processo de ensino e  de aprendizagem e a 

implementação do calendário escolar 2021. 

 
 

Texto Compilado da Nota de Esclarecimento e Orientação 03 do  

  Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais (grifo nosso)
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2. NORMAS E RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS: USO E HIGIENIZAÇÃO DO 

TRANSPORTE ESCOLAR 

 

2. 1.Treinamento 
 

2.1.1. As cooperativas de transporte escolar deverão oferecer treinamento para todos 

os motoristas, monitores e demais colaboradores sobre como desinfetar 

instalações e superfícies de forma adequada, bem como orientações sobre 

etiqueta respiratória e higiene pessoal. A equipe deverá ser capacitada para se 

comunicar com os pais, crianças e estudantes, a fim de orientá-los sobre as 

medidas adotadas para evitar a propagação do vírus. 

 
2.1.2. Orienta-se, ainda, a fixação de cartazes e adesivos nos veículos e nas 

dependências das cooperativas com instruções sobre os procedimentos 

adequados para lavagem das mãos e utilização de álcool em gel 70%. 

 
2.2. Equipamentos de Proteção e Materiais de Desinfecção 
 

2.2.1. As cooperativas de transporte escolar deverão distribuir aos motoristas e 

monitores, equipamentos de proteção adequados: máscaras faciais, luvas, 

álcool em gel ou soluções desinfetantes para as mãos, termômetro digital 

infravermelho, tapete sanitizante veicular, a fim de reduzir possíveis chances 

de infecção no ambiente de trabalho1. A máscara deverá ser cirúrgica para o 

condutor e monitor. 

 
2.2.2. Os agentes utilizados para desinfecção são álcool 70%, produtos à  base de 

hipoclorito de sódio ou cálcio, na concentração de 0,5%, alvejantes contendo 

hipoclorito de sódio ou de cálcio, peróxido de hidrogênio, ácido peracético 

0,5%, quaternários de amônio, entre outros, a serem aplicados conforme nota 

técnica da ANVISA com recomendações e alerta sobre procedimentos de 

desinfecção em locais públicos, realizados durante a pandemia da COVID-19.  

 
1  Caso o motorista não esteja vinculado a uma cooperativa deverá providenciar os materiais e 
equipamentos citados. 
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2.3. Capacidade e Distribuição das crianças/estudantes no Transporte Escolar 

 
2.3.1. A capacidade de circulação dos veículos de transporte escolar deverá ser 

reduzida em 50%, adotando-se medidas de distanciamento entre as crianças e 

estudantes para minimizar o risco de infecções, sendo obrigatória a 

manutenção da distância mínima de 1 metro entre cada estudante. 

 

2.3.2. Disponibilização de apenas um assento em cada fileira, de forma cruzada, 

garantindo, assim, o distanciamento entre as crianças e estudantes; 

 
2.3.3. Na última fileira, disponibilizar os assentos de forma intercalada; 
 

2.3.4. Adotar medidas de interdição dos assentos de cada fileira com a remoção do 

assento, aviso ou identificação de interdição. 

 
2.4. Medidas de Higienização no Embarque/Desembarque 
 

2.4.1. Realizar a aferição de temperatura de todas as crianças e estudantes e indagar 

aos pais ou responsáveis sobre a presença de sintomas gripais antes de 

ingressarem nos veículos escolares, ficando vedado o embarque daqueles que 

registrarem temperatura superior a 37,5 °C. Caso se constate que alguma 

criança e estudante apresenta estado febril ou estado gripal, o monitor deverá 

orientar os pais a procurarem o sistema de saúde, bem como comunicar, 

imediatamente, a direção da escola na qual esteja matriculada, para que sejam 

adotadas as providências cabíveis. 

 
2.4.2. O monitor deverá orientar a criança e o estudante a utilizar o tapete sanitizante 

veicular, higienizar as mãos com álcool gel 70% e verificar a correta utilização 

da máscara facial (cobrindo boca e nariz), no embarque, percurso e 

desembarque do veículo de transporte escolar. 

 
2.4.3 Garantir o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre crianças/estudantes 

no momento do embarque e desembarque. 

 
2.4.4. Manter as listas de frequência devidamente atualizadas com a descrição no 

campo “observações” das crianças/estudantes que não puderam embarcar em 
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decorrência da apresentação de estado febril ou gripal. 

 
2.4.5. O embarque da criança/estudante de até 12 anos somente será efetivado se 

acompanhados por um responsável. 

 
2.5. Limpeza e Desinfecção dos Veículos 
 

2.5.1. As superfícies frequentemente tocadas: corrimãos, barras de apoio, assentos, 

manoplas de câmbios e volantes deverão ser limpas e higienizadas no início 

do primeiro trajeto e ao final de cada trajeto de ida e volta e quando houver 

sujeira visível. 

 
2.5.2. Fazer a limpeza e manutenção do tapete sanitizante veicular a cada trajeto de 

ida e volta. A solução ideal, que já foi aprovada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS),consiste em uma mistura de um litro de água com três colheres 

de água sanitária. 

 
2.5.3. A limpeza geral dos veículos de transporte escolar (interna e externa) para 

remoção de microrganismos, sujeiras e impurezas das superfícies e a 

desinfecção (uso de produtos químicos para matar microrganismos em 

superfícies), deve ser realizada ao fim de cada turno de trabalho. 

 
2.5.4. Os veículos deverão trafegar com as janelas abertas: observando o limite de 

abertura de 10 cm para transporte escolar, mantendo a ventilação e circulação 

do ar. 

 
2.5.5. As cooperativas de transporte escolar deverão disponibilizar, em todos os 

veículos, dispositivos de distribuição de álcool em gel 70%. 

 

2.5.6. Deverão ser afixados na parte exterior dos para-brisas dos veículos, adesivos 
2 que informem a obrigatoriedade do uso de máscara facial como condição para 

o embarque. 

 
2.5.7. Manter no interior do veículo uma lixeira para coletar todo o tipo de lixo 

produzido durante a utilização do transporte, que deverá ser esvaziada ao final 

de cada trajeto. 

 
2   Esses adesivos e demais avisos impressos serão distribuídos pela Secretaria Municipal de Educação. 
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2.6. Observações Gerais 

2.6.1. Encaminhar o detalhamento do protocolo de uso e higienização dos veículos 

para as cooperativas de transporte escolar e motoristas autônomos, 

conscientizando-os sobre a importância das boas práticas de combate à Covid-

19. 

 
2.6.2. Informar aos pais, crianças e estudantes as medidas de higienização adotadas 

no transporte escolar por meio de peças de comunicação. 

 
3. NORMAS E RECOMENDAÇÕES PEDAGÓGICAS 
 

3.1. Ressalta-se a importância da comunidade escolar ser orientada a evitar atitudes 

e ações ligadas ao estigma e ao preconceito, direcionadas a alguém suspeito ou 

confirmado com a COVID-19. 

 
3.2. A lotação das salas de aula ficará limitada a no mínimo 20% e no máximo 50% 

da capacidade, ou a depender do espaço disponível, deve ser garantido o 

distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as carteiras ocupadas. Nos demais setores 

da escola deve-se observar o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os 

funcionários. 

 
3.3. Deve-se organizar os espaços físicos da escola com o uso de guias físicos, tais 

como marcação de fitas adesivas no piso ou material de identificação similar, que 

evidencie as necessidades de distanciamento físico de 1,5 metro entre as pessoas. 

Deve-se realizar marcação de mão única em corredores para minimizar o tráfego em 

fila indiana. 

 
3.4.Os espaços da unidade escolar devem ser higienizados a cada duas horas e trinta 

minutos  2h30min, e a recomendação para evitar o contato direto com maçanetas, 

bebedouros de abastecimento, e paredes de divisão de espaços é fundamental para 

evitar o contágio. Após o uso dos corrimãos as mãos devem ser higienizadas. 

 
3.5. A comunidade escolar deverá ser orientada por meio de comunicação escrita e 

verbal quanto à utilização obrigatória de garrafa ou copo de água individual e sobre 

os meios e cuidados ao reabastecer esses recipientes em ambiente escolar. 
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3.6. Deve ser adotado o sistema de rodízio entre crianças e estudantes, de modo que, 

enquanto parte da turma está em sala de aula, a outra parte estará em casa realizando 

atividades de maneira remota. 

 

3.7. As unidades escolares deverão continuar desenvolvendo o Bloco de Atividades 

do Projeto Estudando em Família para as crianças/estudantes do grupo de risco ou 

àqueles (ou suas famílias) que não se sintam confortáveis e seguros para frequentar 

o ambiente educacional de maneira presencial (no caso dos estudantes da Rede 

Municipal de Educação). 

 

3.8. Os docentes que fazem parte do grupo de risco deverão desenvolver as suas 

atividades de forma remota, dando suporte, produzindo os blocos de atividades do 

Projeto Estudando em Família para crianças/estudantes da unidade escolar, sem 

prejuízo no controle de frequência ou remuneração (no caso dos estudantes da Rede 

Municipal de Educação). 

 

3.9. O Plano Pedagógico deverá priorizar atividades que evitem aglomerações, e que 

possam ser desenvolvidas em ambientes abertos e arejados, e quando estas forem 

inviáveis, evitar que sejam realizados em espaços demasiado pequenos que resultem 

maior proximidade entre docentes e discentes. 

 

3.10. As atividades constantes no Plano Pedagógico devem evitar a aglomeração, 

proximidade, o contato físico (abraços, aperto de mão e beijo) e o compartilhamento 

de materiais entre crianças/estudantes. 

 

3.11.O Plano Pedagógico deve ser organizado de forma que as atividades 

pedagógicas evitem ao máximo a retirada dos materiais do ambiente educacional e 

posterior reingresso, o que pode favorecer a entrada de objetos contaminados. 

 
3.12. Todo material utilizado na escola pelos discentes,deverão permanecer na sala 

de aula e devem preferencialmente ser individuais, identificados, guardados de forma 

segura ou higienizados antes do turno. 

 

3.13. Deverá ser evitado o compartilhamento de objetos e materiais entre 

crianças/estudantes, entre professores, entre professores e crianças/estudantes. 
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Caso seja necessário o compartilhamento os objetos e/ou materiais, as mãos deverão 

ser higienizadas. 

 
3.14. Na escola, as crianças/estudantes realizarão as atividades no caderno e em 

casa realizarão as atividades dos blocos do Projeto Estudando em Família, como 

forma de reforçar o aprendizado adquirido na escola. Já, as escolas privadas tem 

autonomia para organizar as atividades pedagógicas de forma remota conforme os 

critérios da escola. 

 
3.15.Os horários de entrada e intervalo/recreio deverão ser redefinidos, de maneira 

que seja evitada a aglomeração de pessoas e a circulação simultânea de grande 

número de crianças/estudantes e funcionários nas áreas comuns do estabelecimento. 

A respeito do uso de bibliotecas cabe destacar que: 
a) neste caso: haverá um servidor para organização do acervo que ainda será responsável por 

se certificar que as mãos dos alunos foram higienizadas com álcool gel 70% antes e após 

manusear o acervo; 

b) naturalmente a biblioteca funcionará, exclusivamente, pelo sistema de empréstimo desde que 

o estudante requisite o livro com antecedência conforme a política estabelecida pela escola; 

c) em caso de doação ou devolução de livros entre outros materiais, cabe mantê-los em 

quarentena, em estante separada, por um período de 72 horas antes de serem devolvidos ao 
acervo ou liberados para empréstimo. Ressalta-se a importância de não tocar o material em 

quarentena nesse período. 

 

3.16. Os locais permitidos às crianças/estudantes devem ser bem definidos e 

sinalizados. De preferência deve-se elaborar um sistema em que servidores (ou 

funcionários) que não precisam de contato com as crianças/estudantes não se 

encontrem com elas e não andem em locais em que elas estiveram e ou estejam 

presentes. 

 

3.17. Brinquedotecas devem permanecer fechadas. Para as crianças menores 

recomenda-se que estas não tragam seus próprios brinquedos para a escola. Os 

brinquedos serão disponibilizados pela escola, não podendo ser compartilhados entre 

as crianças. A limpeza e higienização deve ser feita imediatamente antes e após o 

uso. 

 
3.18. Auditórios, salas de reuniões, salas multimídia, parquinhos, brinquedoteca, 

laboratório de informática, não devem funcionar até a  liberação dos órgãos de saúde 

do município, com objetivo de evitar aglomeração nestes ambientes. 
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3.19. Para os docentes e auxiliares que trabalham com a Educação Infantil - Creches 

(0 a 3 anos) e pré-escola, bem como os demais docentes do Ensino Fundamental, é 

necessário o uso dos EPI'S abaixo: 

●  face shield (escudo facial) de proteção; 

● e máscaras cirúrgicas. 

Os servidores (ou funcionários) devem ser treinados e orientados pelo SIASS com 

relação ao uso correto, a paramentação e desparamentação, bem como o momento 

de descarte e troca dos mesmos. 

 
3.20. O atendimento aos pais e responsáveis deve ser feito preferencialmente de 

maneira remota (e-mail, telefone e redes sociais). Caso não seja possível, deve ser 

previamente agendado o atendimento individual, seguindo as medidas de segurança 

da unidade. Providenciar guias físicos, como fitas adesivas no piso e cartazes nas 

paredes, para a orientação do distanciamento físico. 

 
3.21. Em caso de contaminação dos docentes/discentes, as aulas da turma serão 

imediatamente suspensas e todos os membros da unidade escolar que tiveram 

contato com o indivíduo contaminado deverão ser afastados e submeter-se à 

testagem gratuita. Com o resultado negativo em mãos, as atividades retornam. 

4. NORMAS E RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS - MEDIDAS DE 

DISTANCIAMENTO  SOCIAL 

 
 
4.1.DA ORGANIZAÇÃO DA ENTRADA: 
 
 

4.1.1.Deverá haver controle do fluxo de entrada e saída nas escolas. 

 

4.1.2.Organizar, preferencialmente, dupla entrada e saída no prédio escolar e 

escalonar horários de entrada e saída para os servidores, crianças e 

estudantes. 

 

4.1.3.Realizar marcações no chão (entrada externa e demais espaços da 

escola) contendo a distância permitida de 1,5 metro. 

 

4.1.4.Disponibilizar dispensers ou equipamentos similares com álcool em gel 
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70% ou outro produto, devidamente aprovado pela ANVISA, para a 

higienização das mãos na entrada, preferencialmente com acionamento por 

pedal ou automático. 

 

4.1.5. Realizar aferição da temperatura corporal, por meio de um termômetro 

digital infravermelho, o qual deverá ser calibrado mensalmente, e aplicação de 

questionário sobre sinais e sintomas nestes moldes: 

 
 

Trabalhadores e estudantes que estiverem com sinais e sintomas descritos no 

questionário, que tiveram temperatura igual ou maior que 37,5 °C ou contato direto 

com uma pessoa com COVID-19 devem ser encaminhados para atendimento médico 

imediato. 

 

4.2. Na sala de aula, as carteiras deverão estar dispostas de modo a respeitar o 

distanciamento mínimo de 1,5 metro entre si. As carteiras deverão ser numeradas e 

utilizadas da forma cruzada no sistema de revezamento par/ímpar entre os turnos. O 

piso pode ser demarcado de modo a facilitar o posicionamento e identificação de 

possíveis desvios das carteiras/cadeiras. 

 
4.3. A mesa do professor deve estar a 1,5 metro da primeira fila de carteiras. Deverá 

ser verificada a possibilidade da instalação de barreiras físicas de acrílico ou outro 

material para professores e crianças/estudantes. As bordas destas barreiras devem 

ser abauladas/tratadas para que não sejam afiadas ou pontiagudas (risco de cortes). 
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4.3.1.Deverá ocorrer a avaliação individual de análise de risco por escola, realizado 

pelo SIASS para escolas municipais, pelo engenheiro de segurança do trabalho e/ou 

empresa responsável pela segurança para demais redes. 

 
4.4.Em todas as atividades educacionais presenciais, as crianças/estudantes deverão 

manter a distância mínima de 1,5 metro entre si e demais pessoas. 

 

4.5. Não será permitida aglomeração de funcionários na sala dos professores, sala de 

hora atividade, e refeitório.Todo local em que possa existir algum tipo de aglomeração 

- tanto de crianças/estudantes quanto de pais e servidores (ou funcionário), deve ser 

bem sinalizado e o piso demarcado para garantir o distanciamento. Entende-se como 

aglomeração qualquer espaço sem ventilação com pessoas próximas. A avaliação 

deverá ser feita sala a sala. 

 

4.6.Para a Educação Infantil, observa-se a necessidade de manter as salas bem 

ventiladas, principalmente entre crianças com idade inferior a 3 anos. Além disso, a 

orientação é que cada série deve utilizar os equipamentos de proteção adequados 

conforme o perfil de idade, adotando o distanciamento de pelo menos 1,5 metro, uma 

vez que para esta faixa etária a utilização de máscaras  é de difícil adaptação. 

 
4.7. Demarcar o piso para posicionamento das pessoas quando a formação de filas 

for necessária, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro. Todo local em que 

possa existir algum tipo de aglomeração (tanto de crianças/estudantes quanto de pais 

e servidores) deve ser bem sinalizado e o piso demarcado para garantir o 

distanciamento. 

 
4.8.Os intervalos ou recreios devem ser feitos com revezamento de turmas em 

horários alternados, respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, para 

evitar aglomerações. 

 
4.9. No refeitório, na hora da refeição, manter as distâncias de 2 metros entre as 

crianças/estudantes, nos bancos ou cadeiras. As crianças/estudantes não devem 

comer de frente uma para o outra – a mastigação é um processo crítico. No caso do 

compartilhamento de mesas é recomendável o uso de divisórias de acrílico. 

 
4.10. O uso da sala dos professores, de reuniões e de apoio deve ser limitado a grupos 



 

13 
 

pequenos e respeitar o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. Não será 

permitida aglomeração de funcionários na sala dos professores, sala de hora atividade 

e refeitório. Os locais devem ter uma boa renovação de ar, o uso de máscara é 

obrigatório e o tempo deve ser o mínimo possível. 

 
4.11.Sempre que possível, priorizar atividades ao ar livre. 
 

4.12. Quando possível deve-se optar pelo agendamento prévio para o atendimento ao 

público. Evitar que pais, responsáveis ou quaisquer outras pessoas transitem na 

unidade escolar sem finalidade. Deve ser avaliado um sistema/local para atendimento 

único e com o menor contato possível com outros servidores (ou funcionários), 

crianças, estudantes e interior da escola. Manter registro de entrada de todos e um 

meio de comunicação para contato. 

4.13. Deve-se suspender a cessão de salas (espaços fechados) para atividades com 

público externo e a realização de eventos internos que possam gerar aglomeração de 

pessoas. 

4.14. Deverão permanecer afastados das atividades presenciais, após avaliação da 

equipe de medicina do trabalho do SIASS para servidores públicos municipais, 

substituindo-as por modalidade remota, todos os docentes e discentes que sejam 

considerados como pertencentes a grupos de risco – obesos com IMC>40, idosos 

acima de 60 anos, gestantes, cardiopatas, pneumopatas, nefropatas, diabéticos, 

hipertensos descompensados, pacientes oncológicos, pessoas submetidas a 

intervenções cirúrgicas recentes, imunossuprimidos ou quaisquer outros pacientes 

que estejam em tratamento de saúde que provoquem diminuição da imunidade. Para 

docentes e discentes da rede estadual e privada a avaliação deverá ser realizada por 

médicos. 

4.15.Fluxo diante de situações e casos de surtos no ambiente escolar. 
 
4.15.1.Crianças/estudantes - caso suspeito ou confirmado: os servidores funcionários) 

da educação, ao identificar a criança/estudante com sintoma gripal, seja por 

informação dos pais, seja no monitoramento diário na entrada da escola ou em demais 

ocasiões deverão: 

 

a) Retirar a criança/estudante da sala de aula ou espaço de convívio coletivo; 
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b) Levar a criança/estudante para a sala de isolamento, para que sejam 
realizadas as orientações e contato com os responsáveis. Todas as escolas 

deverão destinar uma sala ao “isolamento”. Define-se como área de isolamento, 

o espaço reservado para permanência do caso suspeito até que seja possível 

a sua retirada do ambiente escolar. Deve possuir: espaço físico adequado para 

manutenção do distanciamento social e estar próxima de um banheiro, evitando 

trânsito do caso suspeito por demais áreas do ambiente escolar. A área de 

isolamento não se constitui, portanto, em espaço para atendimento do caso 

suspeito por profissionais da área da saúde. A criança/estudante deverá ser 

acolhida e a escola definirá algum docente ou disciplinário para acompanhar 

essa criança/estudante, não a deixando sozinha no local de isolamento 

(mantendo o distanciamento e uso de máscaras). 

 

c) Contatar o pai ou responsável, explicando a situação e solicitando que 

busque imediatamente a criança/estudante; 

 

d) Fazer contato com a Unidade Básica de Saúde de referência da 

criança/estudante ou com o hospital/clínica mais próxima (informar que o 

estudante apresenta sintomas gripais e que precisa ser encaminhado para 

avaliação médica na unidade). Caso seja constatado o resultado positivo do 

exame, a escola deverá encaminhar à Vigilância Epidemiológica por e-mail a 

relação com o nome, telefone e endereço dos contatos do caso confirmado 

(crianças/estudantes da mesma sala, crianças/estudantes e condutor do 

mesmo transporte escolar ou alguém que tenha tido um contato por mais de 15 

minutos a menos de 1,5 metro do caso suspeito. Observação: se utilizou EPI 

não é considerado contato próximo). As equipes de saúde da Atenção Primária 

e da Vigilância Epidemiológica farão a testagem e monitoramento de todos os 

contatos; 

 

e) Fazer levantamento de todos os contatos próximos da criança/estudante 

(crianças/estudantes da mesma sala, crianças/estudantes e condutor do 

mesmo transporte escolar ou alguém que tenha tido um contato por mais de 15 

minutos a menos de 1,5 metro do caso suspeito. Observação: se utilizou EPI 

não é considerado contato próximo): registrar nome completo, endereço e 

telefone; 
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f) A escola deverá reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais 

utilizadas pelo caso suspeito, incluindo as da área de isolamento. 

 

4.16.Servidor suspeito ou confirmado 

 

Os servidores da educação, ao identificar um profissional com sintoma gripal, seja por 

informação dos servidores (ou funcionários), seja no monitoramento diário na entrada 

da escola ou em demais ocasiões, deverão: 

 

a) Retirar o servidor (funcionário) da sala de aula ou espaço de convívio 

coletivo;  

b) Levar o servidor para a sala de isolamento, para que sejam realizadas as 

orientações e contato com o SIASS. 

4.17. Ações a serem tomadas diante um caso positivo na escola (crianças/ estudantes 

ou servidor) 

Situação 1: Caso se constate a ocorrência de um ou mais casos suspeitos ou 

confirmados no qual os envolvidos convivam na mesma sala de aula e não tenham 

tido contato com outras turmas, as aulas presenciais, nessa sala, serão suspensas 

até o resultado do exame. Se negativo, as aulas poderão ser retomadas. Se positivo, 

manter aula suspensa por duas semanas (14 dias) e todos os contatos próximos 

deverão ser monitorados durante esse período; 
 

Situação 2: Caso se constate a ocorrência de um ou mais casos suspeitos ou 

confirmados no qual os envolvidos sejam de salas diferentes ou tenham tido contato 

com outras turmas no mesmo turno escolar, as aulas presenciais do turno escolar 

serão suspensas até o resultado do exame. Se negativo, as aulas poderão ser 

retomadas. Se positivo, manter aula suspensa por duas semanas (14 dias) e todos os 

contatos próximos deverão ser monitorados durante esse período; 

 
Situação 3: Caso se constate a ocorrência de um ou mais casos suspeitos ou 

confirmados no qual os envolvidos sejam de salas diferentes ou tenham tido contato 

com outras turmas/turnos, as aulas presenciais na escola serão suspensas até o 

resultado do exame. Se negativo, as aulas poderão ser retomadas. Se positivo, manter 
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aula suspensa por duas semanas (14 dias) e todos os contatos próximos deverão ser 

monitorados durante esse período. 

 
4.18. Encaminhamentos para a Vigilância Sanitária 

4.18.1. Ação da Escola nos casos confirmados: 

Ao ser comunicada do caso positivo pelo SIASS, a escola deverá encaminhar 

à Vigilância Epidemiológica por e-mail a relação com o nome, telefone e 

endereço dos contatos do caso confirmado (alguém que tenha tido um contato 

por mais de 15 minutos a menos de 1,5 metro do caso suspeito. Se utilizou EPI, 

não é considerado contato próximo). As equipes de saúde da Atenção Primária 

e da Vigilância Epidemiológica farão a testagem e monitoramento de todos os 

contatos. 

 
4.18.2. O responsável pelas escolas deverá contactar a Vigilância Sanitária 

para realização de vistoria em todas as escolas para conferência da adoção e 

adaptação de todas as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde e 

Anvisa, descritas neste protocolo para fins de autorização de funcionamento. 

 

4.18.3.Toda escola pública ou privada deverá assinar o Termo de 
Responsabilidade disponível no site da Prefeitura de Nova Lima e apresentar 

à Vigilância Sanitária, plano de ação com descrição detalhada das ações a 

serem realizadas e colocar o mesmo em prática. 

 
4.18.4.O processo de inspeção pela vigilância deve ocorrer periodicamente, 

seja para a ampliação de exigências em casos do aumento de transmissão da 

Covid-19 em determinadas escolas, seja para flexibilização dos protocolos e 

rotinas mediante redução da transmissibilidade do vírus ou mesmo do alcance 

da imunidade coletiva. 

 

5. NORMAS E RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS – MEDIDAS DE HIGIENE   

PESSOAL 

5.1.Todos os espaços físicos das escolas, devem disponibilizar com fácil acesso 

solução de álcool gel 70%, devendo o uso frequente ser estimulado entre todos os 

frequentadores, em especial por parte das crianças/estudantes e professores a cada 

entrada e saída da sala de aula, ou quando necessário. 
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5.2. Incentivar as crianças/estudantes para que eles tenham consciência da 

importância de desenvolver bons hábitos de higiene. 

 
5.3. Na entrada, as crianças/estudantes deverão higienizar as mãos com álcool gel a 

70% e os calçados em tapetes sanitizantes.Aproveitar o momento para observar e 

orientar a maneira correta da higienização.  

 
5.4. É obrigatório para todos os frequentadores da escola, o uso adequado e a todo 

instante de máscaras cirúrgicas ou de tecido com no mínimo duas camadas.Vale 

lembrar que máscaras são de uso individual e devem ser providenciadas por cada 

estudante ou responsável legal, sendo que em nenhuma hipótese serão 

compartilhadas. Ressaltamos também a obrigatoriedade do seu uso no transporte 

escolar em todo percurso de casa à escola e da escola à casa. Em caso de chegada 

sem máscara, a escola deverá disponibilizar o equipamento de proteção. 

 
5.5. As máscaras deverão ser trocadas, preferencialmente, a cada 4 horas, ou quando 

estas estiverem úmidas. Além disso, as máscaras de tecido usadas devem ser 

lavadas diariamente. 

 
5.6. É obrigatório que os pais e/ou responsáveis enviem 2 (duas) máscaras de tecido 

identificadas com o nome do estudante, dentro de um saco plástico higienizado. 

 

5.7. As máscaras trocadas, deverão ser armazenadas em um segundo saco plástico 

identificado com nome da criança/estudante como máscaras usadas. 

 
5.8.Cada profissional, criança, estudante deverá levar a sua garrafinha, caneca ou 

copo para beber água, que deverá ser higienizado em sua residência. 

 
5.10. Na sala de aula deve ser evitado o compartilhamento de qualquer objeto: 

canetas, lápis, borrachas, livros, cadernos, dentre outros.  

 

5.11. Ressalta-se a importância de orientar os alunos no sentido de evitar o 

compartilhamento de objetos pessoais e alimentos. Assim como os brinquedos na 

medida do possível devem ser exclusivos (de uso próprio). 

 

5.12. É vedada a prática de atividades esportivas de contato. 
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5.13. Assim como deve-se evitar o uso de fantasias e peças de roupas, tecidos, 

enfeites, artigos de decoração e outros objetos que sejam de difícil higienização. 

 

5.14. Recomenda-se ainda a utilização de meios virtuais para orientação de atividades 

remotas que contribuirão para a composição da carga horária. 

 

5.15. Sempre que possivel, os professores devem fazer uso de meios audiovisuais e 

o envio virtual das atividades. Caso a entrega física seja imprescindível, os 

professores deverão higienizar as mãos antes e após o manuseio de atividades 

trazidas de casa pelos alunos. Os pais devem se certificar ao realizar o mesmo 

procedimento na hipótese de entrega/ busca de material impresso na escola. 

 

5.16. Sugere-se, que um caderno seja eleito para realização de atividades em casa 

de todas as disciplinas. 

 

5.17. Na impossibilidade de utilizar os livros ou as apostilas que o aluno possui em 

casa ou caso o aluno não tenha acesso às atividades por meio virtual, serão admitidos 

“para casa” impressos, com a devida higienização das mãos após o manuseio. 

 

5.18. Lavar as mãos ou higienizá-las 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. 

 
5.19. Ao retornar para casa, deverão ser adotadas medidas de limpeza e desinfecção: 

dos calçados, mochilas, roupas e máscaras para impedir a propagação do vírus no 

ambiente domiciliar. 

 

5.20. Pais ou responsáveis devem garantir que os uniformes e demais peças de 

vestuários escolares sejam lavadas todos os dias após a jornada escolar. 

 
5.21. O corpo docente e os demais servidores (ou funcionários) da escola que mantém 

contato com a comunidade escolar,  além das medidas de higiene citadas acima, 

deverão: 
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a) Fazer o uso da máscara e do face shield para reforçar a segurança; 

b) Observar a necessidade do uso de tapete sanitarizante na entrada/saída 

desses espaços;  

c) Fazer uso de touca e avental pelas cantineiras; 

d) Fazer o uso de luvas e toalha em papel sempre que for servir o lanche/merenda 

para crianças/estudantes; 

e) Exigir o uso e/ou disponibilizar os EPI´s necessários aos servidores / 

funcionários para cada tipo de atividade, principalmente para atividades de 

limpeza, retirada e troca do lixo, manuseio e manipulação de alimentos ou livros 

e aferição de temperatura. 

 
5.22. Os funcionários deverão higienizar objetos de uso compartilhado. 
 

5.23. Sugere-se que a escola disponibilize a infraestrutura “audiovisual”, quando 

necessário, como, por exemplo, se houver necessidade de microfone portátil para os 

professores, uma vez que a comunicação pode ser prejudicada devido ao uso de 

máscaras. 

 
6. NORMAS E RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS – MEDIDAS DE SANITIZAÇÃO DO 

AMBIENTE 

 
6.1 Disponibilização de totens dispensadores de álcool em gel 70%, (a escolha do 

totem não deve permitir que o álcool seja lançado em plano horizontal, apenas no  

vertical, para baixo, pois existe o risco de respingo no rosto, principalmente das 

crianças), na entrada de todas as unidades escolares, para que crianças/estudantes 

e profissionais higienizem as mãos ao entrarem e saírem da escola. 

 

Além disso, tótens e dispensers de álcool em gel necessitam de higienização dos 

bicos, pois o álcool em gel com o tempo forma uma goma, normalmente na saída do 

produto, obstruindo ou desviando o fluxo do líquido. 

 
6.2. As dependências da escola devem ser limpas e desinfetadas diariamente com 

uso de solução clorada, com diluição de acordo com as recomendações do fabricante. 

 
6.3. As mesas e cadeiras utilizadas pelas crianças/estudantes deverão ser limpas e 

desinfetadas nos intervalos das refeições e a cada troca de turno com uso de solução 

clorada, com diluição de acordo com as recomendações do fabricante. 
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6.4. Os ambientes devem ser mantidos o mais arejado possível. Sempre que for viável 

as atividades educacionais devem ser realizadas em áreas abertas. 

 
6.5.Fica vedado o uso de ventiladores. 
 

6.6. Os banheiros e a cozinha deverão ser higienizados a cada duas horas e meia, ou 

sempre que se verificar sujeira ou umidade. Considerar que os banheiros são áreas 

de risco, portanto, a limpeza desses espaços deverá ser realizada várias vezes ao 

dia, no menor intervalo de tempo possível quando dos períodos de maior uso. A 

lotação de banheiros e vestiários, deverá ser controlada a fim de não gerar 

aglomerações. 

 

6.7. A limpeza e desinfecção dos vestiários e sanitários deve ser reforçada, evitando 

o acesso simultâneo. Estes devem estar equipados com dispensers de sabonete 

líquido, papel interfolha não reciclado. Ressaltamos que o álcool gel 70% não será 

disponibilizado nos banheiros por motivo de segurança. 

 
6.8. Deve-se promover a limpeza e desinfecção frequente de superfícies mais 

tocadas: mesas, balcões, carteiras, maçanetas, botões, objetos de escritório, 

teclados, mouses, telefones, apagador de luz, corrimão, dentre outros. A desinfecção 

poderá ser feita com uso de solução clorada ou álcool 70%. 

 
6.9. Abastecimento constante, de todos os lavatórios e pias, com sabonete líquido e 

papel interfolha não reciclado. Suporte com papel toalha, lixeira com tampa e 

acionamento por pedal e dispensadores com álcool em gel 70%, deverão ser 

disponibilizados, em pontos de maior circulação. 
 
6.10. Todos os vasos sanitários deverão ter assentos com tampa. 
 

6.11. As escolas deverão dispor de lixeiras exclusivas e bem identificadas para o 

descarte de máscaras e outros materiais potencialmente infectados, de modo que os 

profissionais da limpeza estejam treinados para manipulação destes itens. 

 
6.12. Os uniformes dos funcionários responsáveis pela limpeza devem ser trocados 

diariamente. 

6.13. Sugere-se que haja sanitização por nebulização das escolas a cada quinzena. 
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7. NORMAS E RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS – MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

 
7.1. Todo e qualquer gênero alimentício entregue na escola pelos fornecedores 

deverá passar por desinfecção, com solução clorada ou álcool em gel 70%, de suas 

embalagens imediatamente antes de seu armazenamento em prateleiras da 

despensa, previamente higienizadas com solução clorada ou desinfetante de 

equipamentos. 

 
7.2. Deve ser estimulado o consumo de alimentos oferecidos na merenda escolar, 

evitando-se o envio de lanche pelos pais. 

 

7.3. Os lanches deverão ser realizados nas salas de aula, enquanto o almoço e jantar 

acontecerão nos refeitórios em regime de escala. Não será permitida a modalidade 

de self service. 

 

7.4. Os alunos deverão higienizar as mãos antes e após as refeições. 

 
7.5. No acesso aos refeitórios, o uso de máscaras é obrigatório na entrada, saída e 

na circulação, sendo permitida a retirada da mesma apenas no momento em que as 

crianças/estudantes estiverem sentadas para realizar as refeições. 

 
7.6. Havendo necessidade de formação de fila para retirada de alimentos/bebidas, 

devem estar demarcados no piso o distanciamento de 1,5 metro entre as 

crianças/estudantes. 

 
7.7. Manter o distanciamento mínimo de 2 metros entre mesas do refeitório. 
 

7.8. As mesas com 4 lugares devem ser ocupadas por no máximo uma pessoa. Mesas 

maiores, próprias de refeitório, poderão ser compartilhadas desde que seja garantido 

o distanciamento de no mínimo 1,5 metro entre as pessoas. Não é permitido sentar 

de frente para outra pessoa sem que haja separação por acrílico. 

 
7.9.Não deverá ser permitido o agrupamento de mesas para atendimento de  grupos. 

 

7.10. Estabelecer rodízio de horários para uso dos refeitórios. 
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7.11. Deve-se evitar falar durante as refeições, em especial quando não estiverem 

usando máscara. 

 
7.12. Higienizar e desinfetar as mesas e cadeiras com sanitizante (por exemplo, álcool 

a 70% ou água sanitária diluída) sempre após o término de cada refeição. Devem ser 

utilizados panos têxteis exclusivos para a higienização de equipamentos, bancadas e 

mobiliário. No Ensino Fundamental, os educadores devem orientar que os alunos 

higienizem a própria mesa de preferência com papel toalha. 

 

7.13. Não haverá escovação dentária dentro das dependências da escola, sendo que 

as famílias serão orientadas para que higienização bucal seja feita imediatamente 

após a chegada do aluno em sua residência. 

 
7.14 Os manipuladores de alimentos deverão manter distanciamento mínimo de 1,5 

metro entre os mesmos e usar a todo instante, máscaras, toucas e óculos de proteção 

ou face shield, mesmo quando o servidor já tenha sido confirmado ou suspeito de 

Covid-19. A exceção ao uso de face shield se aplica aos responsáveis pelo preparo 

de refeições diretamente no fogão. 

 
7.15. Copos, pratos e outros utensílios deverão permanecer protegidos contra poeira 

e gotículas. Não será permitido o compartilhamento de copos, talheres e demais 

utensílios de uso pessoal, bem como materiais escolares. Um servidor (funcionário), 

devidamente paramentado e higienizado, deve ser responsável por entregar os 

utensílios. Não é recomendado o uso de dispenser de copos descartáveis. 

 
7.16. Serão oferecidos talheres e utensílios devidamente higienizados ou  de 

preferência utensílios descartáveis que estejam embalados individualmente. 

 
7.17. Quando os alimentos ficarem expostos, para garantia de sua proteção, deve ser 

instalada barreira física contra poeira e gotículas. Atenção especial deverá ser dada a 

alimentos frios como saladas e frutas. 

 
7.18. Não devem ser utilizados bebedouros tipo jato.Os bebedouros coletivos devem 

ser adaptados para uso com torneiras e deverá incentivar-se utilização de garrafinhas, 

canecas ou copos individuais. A higienização deve ser intensificada, com desinfecção 

frequente das torneiras através de solução clorada, desinfetante de equipamentos ou 

álcool 70%. 
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7.19. Disponibilizar ao lado dos bebedouros dispenser com álcool gel 70%, e afixar 

cartaz que oriente a necessidade de higienização frequente das mãos também após 

o uso do bebedouro (torneira). 

 
7.20. Os uniformes dos servidores (ou funcionários) responsáveis pelo preparo e 

distribuição das refeições devem ser trocados diariamente. 

 
7.21. Os servidores deverão higienizar as mãos frequentemente e nas seguintes 

situações: 

 

7.21.1. Ao chegar ao trabalho; 

7.21.2. Após utilizar os sanitários; 

7.21.3. Após tossir, espirrar, assoar o nariz; 

7.21.4. Após usar esfregões, panos ou materiais de limpeza; 

7.21.5. Após recolher lixo e resíduos;  

7.21.6. Após tocar em sacarias, caixas, garrafas e calçados; 

7.21.7. Após tocar em alimentos não higienizados ou crus;  

7.21.8. Antes de tocar alimentos crus prontos para servir;  

7.21.9. Ao interromper o serviço e iniciar outro; 

7.21.10. Após manusear dinheiro e celular; 

7.21.11. Antes de usar utensílios higienizados; 

7.21.12. Antes de colocar luvas descartáveis e após retirá-las;  

7.21.13. As luvas devem ser trocadas sempre que houver suspeita de 

contaminação das mesmas; 

7.21.14. Sempre que necessário. 

 

7.22. Desinfetar com solução clorada ou desinfetante de equipamentos, após 

higienização com água e sabão, os utensílios utilizados no preparo e distribuição das 

refeições. 

 

7.23. Desinfecção de copinhos e mamadeiras por meio do uso de esterilizador. É de 

extrema importância a individualização destes materiais, devendo estar sempre 

identificados com nome e turma da criança/estudante. Será de responsabilidade da 

escola realizar a higienização destes itens durante o período em que se encontram no 

ambiente escolar. 
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7.24. Caso a escola possua lanchonete, restaurantes e estabelecimentos comerciais 

similares em suas dependências, deverá seguir as normas dispostas no protocolo 

específico de bares, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, cantinas e similares. 

8. NORMAS E RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS – MEDIDAS DE COMUNICAÇÃO 

8.1. Considerando essencial que as medidas e providências sejam realizadas com 

eficiência, orientamos que as unidades escolares formem comitês (interno e externo): 

● comitê interno: composto por profissionais da escola para a realização do 

planejamento e processo para a definição dos responsáveis pelo 

acompanhamento e controle de cada etapa; 

● comitê externo: com a representação da comunidade escolar (pais e alunos) 

para analisar e avaliar o planejamento do comitê interno, bem como o processo, 

no decorrer do percurso; 

● termos de responsabilidade: o responsável pelo estudante deverá assinar o 

termo de responsabilidade antes do retorno às atividades presenciais que 

deverá contemplar o respeito às medidas de prevenção à Covid-19; 

● termo de opção de regime educacional onde o responsável deverá optar pelo 

regime presencial ou não presencial. 

 

8.2. Elaborar peças de comunicação institucional voltadas à retomada das atividades 

acadêmicas presenciais, ressaltando as principais medidas e cuidados necessários. 

 
8.3. A unidade escolar deverá promover reuniões virtuais para apresentação do plano 

de retomada das atividades educacionais, fomentando a participação de todos os 

interessados: docentes, discentes, pais/responsáveis, servidores (funcionários) 

técnico-administrativos, e demais servidores, e detalhando as novas rotinas que serão 

implementadas. 

 
8.4. Comunicar às famílias e as crianças/estudantes sobre o calendário de retorno e 

os protocolos com, no mínimo, 7 (sete) dias de antecedência. 

 
8.5. Garantir canal de comunicação direto com os familiares das crianças/estudantes 

com outros meios de comunicação além do telefone, a exemplo: rede social e/ou 

whatsApp como forma de agilizar a comunicação. 
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8.6. Orientar pais, responsáveis e crianças/estudantes sobre as regras e protocolos 

de funcionamento da unidade escolar na reabertura gradual das atividades 

presenciais. 

 
8.7. Promover formação para docentes, discentes e demais servidores (ou 

funcionários) da educação, sobre os novos protocolos de funcionamento da unidade 

escolar. Deixar à disposição POP’s (Procedimentos Operacionais Padrão) impressos 

em local protegido e de fácil acesso dos servidores junto às áreas das atividades. 

 
8.7.1. Todos os profissionais que trabalham nas escolas devem ser orientados a 

reconhecer sinais e sintomas de síndrome gripal. Os pais também devem ser 

orientados a não encaminhar os seus filhos para escola caso apresentem algum 

sintoma e a comunicar a escola diante do aparecimento dos mesmos. Caso haja 

alguém no domicílio com quadro gripal, as crianças/estudantes não deverão 

comparecer à escola durante o período de 10 (dez) a 14 (quatorze) dias. 

 
8.8. Distribuir materiais de comunicação para crianças/estudantes na chegada às 

unidades escolares, com explicações de fácil entendimento sobre a prevenção da 

Covid- 19 e a nova rotina da unidade escolar. 

 

8.9. Garantir adequada comunicação visual de proteção e prevenção de risco à Covid-

19. 

 

8.10. Realizar ações permanentes de sensibilização dos crianças/estudantes, 

funcionários, servidores, pais ou responsáveis. 

 

8.11. Demonstrar a correta higienização das mãos e comportamentos positivos de 

higiene. 

 

8.12. Incentivar a higienização frequente e completa das mãos, conforme indicações 

sanitárias do Ministério da Saúde. 

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

de alta demanda, recomenda-se o agendamento prévio. Exigir o uso correto das 

máscaras ou negar-se a atender pessoas sem a mesma. 

 
8.14. Priorizar o atendimento ao público por canais digitais (telefone, aplicativo ou 
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online). 

 

8.15. Comunicar pais e responsáveis a importância de manter as crianças/estudantes 

em casa quando estes estão doentes. 

 

8.16. Afixar cartazes que destaquem a importância do distanciamento pessoal, uso 

correto das máscaras, higiene respiratória e higienização das mãos e demarcação de 

piso para o controle da Covid-19. 

 

8.17. Promover treinamento de docentes, discentes e demais servidores (ou 

funcionários) da Educação, quanto  à higienização adequada das mãos, uso correto 

das máscaras, importância do distanciamento social e adoção das práticas de etiqueta 

respiratória, garantindo que toda a comunidade escolar esteja ciente das 

recomendações adotadas para prevenção e controle da Covid-19 no âmbito escolar. 

Gerar registros de todos os treinamentos. 
 

8.18.Desenvolver campanhas de sensibilização das famílias para que adotem em 

casas as mesmas rotinas de cuidado, especialmente engajando os pais e 

responsáveis de crianças/estudantes menores, que requerem mais supervisão. 

 
8.19.Rever protocolos e realizar ampla divulgação em caso de avanço e/ou retrocesso 

ou mesmo movimentos na retomada das atividades presenciais devido à Covid-19. 
 

9. NORMAS E RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS – MEDIDAS DE 
MONITORAMENTO 
 

9.1.Devem ficar em casa: 

 

9.1.1. Pessoas que fazem parte do grupo de risco, no caso de servidores 

municipais (ou funcionários) os mesmos devem ser classificados pela equipe 

médica do trabalho do SIASS conforme protocolo já estabelecido, com 

realização das atividades remotamente. Servidores estaduais e funcionários da 

rede privada devem ser avaliados por um médico; 

9.1.2.Crianças, adolescentes jovens, adultos e idosos que tenham familiares 

no grupo de risco, com realização das atividades não presenciais;  
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9.1.3. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos do grupo de risco 

devem permanecer em casa, com realização de atividades não presenciais. 

 
9.2. Deverá ser realizada a verificação da completude do calendário vacinal da 

criança/estudante, recomendando aos pais e responsáveis a atualização quando for 

necessária, em especial, destacando a importância de vacinação contra influenza e 

sarampo. 

 
9.3. Orientar pais, responsáveis das crianças/estudantes a aferirem a temperatura 

corporal antes da ida para a unidade escolar e ao retornar. Caso a temperatura esteja 

acima de 37,5°C, a recomendação é ficar em casa. 

 
9.4. Deverá ser ofertada, pela unidades escolares, rotina de aferição da temperatura 

corporal das pessoas a cada entrada na unidade escolar de ensino. Utilizar 

preferencialmente termômetro sem contato (infravermelho). Caso a temperatura 

esteja acima de 37,5°C, orientar o retorno para casa e a busca de atendimento médico 

se necessário. 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 na unidade escolar de ensino. O uso do 

termômetro infravermelho deve ser conforme manual – observação sobre o local da 

medição: testa. Em geral, manuais indicam testa e essa demanda deve ser seguida. 

Outras demandas do manual do equipamento devem ser observadas, seguidas e 

orientadas (distância, limpeza, obstáculos (cabelo), etc) ao responsável pela medição. 

OBSERVAÇÃO: o termômetro não emite radiação, ele, na verdade, faz o contrário, 

ele capta a radiação infravermelha (calor) emitida pelo corpo. A pessoa que for realizar 

a aferição da temperatura deverá ser treinada seguindo orientações do manual. 

 

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

que possam voltar para casa. 

 
9.6.Orientar as famílias a procurar o serviço de saúde. 
 

9.7. Deverá ser monitorado, pela unidade escolar e informado à Secretaria de Saúde, 

casos suspeitos que apresentem sintomas característicos da síndrome respiratória: 

febre, dor de garganta, tosse seca, coriza, dores no corpo, perda de olfato ou paladar, 

dificuldade respiratória ou diarreia. 
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9.8. Deverá ser estabelecida sala de isolamento para crianças/estudantes que 

apresentarem sintomas e a possibilidade de monitoramento de temperatura. 

 
9.9. Deverão ser afastados imediatamente e mantidos por 14 (quatorze) dias em 

isolamento domiciliar, todos os casos positivos de Covid-19 ou indivíduos suspeitos 

que apresentem sintomas característicos de Covid-19. Recomendar a procura pelo 

serviço de saúde no caso de persistência ou agravamento dos sintomas. 

 
9.10. Deverão ser informados, discentes, pais e responsáveis quanto à 

obrigatoriedade de comunicar imediatamente a unidade escolar e quando do 

surgimento de sintomas característicos da Covid-19, seja em crianças/estudantes ou 

qualquer outro membro do núcleo familiar. 

 
9.11. Deverá ser realizado estudo e monitoramento constante dos casos de Covid-19 

nas unidades escolares. 

 

9.12. Fluxo de investigação epidemiológica a ser seguido em caso de confirmação de 

quadro de COVID-19:  

 

Quando caso confirmado de Covid-19 autoriza-se a comunicação para o setor 

epidemiológico do município, o mesmo setor dará início ao rastreio e monitoramento 

dos contatos desses casos. Por outro lado, se o indivíduo contaminado pelo SARS-

CoV-2 não autorizar quebra do sigilo médico profissional e comunicação ao setor 

epidemiológico, o próprio SIASS fará a monitorização e acompanhamento das 

pessoas que tiveram contato próximo com o indivíduo contaminado.  

Considera-se contato próximo com qualquer indivíduo que esteja sem máscara 

cirúrgica ou N-95 a menos de 1,5 metro de distância de uma pessoa infectada por 

pelo menos 15 minutos a partir de 2 dias antes do início dos sintomas (ou para os 

assintomáticos, 2 dias antes da coleta positiva da amostra) até o tempo em que o 

paciente está isolado. Exceto os profissionais da saúde que utilizam EPIs e possuem 

treinamento específico para a COVID-19. 

 

10. NORMAS E RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS – MEDIDAS DE 
DESLOCAMENTO PARA A ESCOLA 
 

10.1. Aferir temperatura das crianças/estudantes e responsáveis que acompanham o 
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trajeto até a escola. Se igual ou superior que 37,5º C, deve buscar orientação médica. 

 
10.2. Separar e higienizar materiais escolares essenciais - mochilas, cadernos, lápis, 

cola, estojos, lancheiras com álcool 70% e pano limpo. 

 
10.3. Separar roupas para crianças/estudantes e responsáveis, sem repetir o uso em 

dias seguidos. 

 
10.4. Higienizar calçados com pano umidificado com hipoclorito de sódio a 2% ou 

álcool 70%. 

 
10.5. Utilizar sempre máscaras em adultos e crianças maiores de 2 anos. As máscaras 

deverão ser trocadas a cada 4 (quatro) horas ou quando estas estiverem úmidas. 

 
10.6. Fazer a rota de casa para escola sem paradas com a criança/estudante. 
 

10.7. Atentar sempre para o distanciamento recomendado. 
 

10.8. Para mãos dadas, lembrar de higienizar as mãos. É recomendado higienizar as 

mãos, após contato com as maçanetas, corrimãos e demais superfícies de uso 

comum. 

 
10.9. Quando de carro, higienizar constantemente as mãos, o volante, maçanetas, 

cadeirinhas e assentos das crianças. 

 
10.10. Cada criança/estudante deve ser acompanhado por no máximo uma pessoa. 

Ao retornar à casa tomar um banho e trocar de roupa, evitar entrar em casa com o 

sapato da rua. 
 

 

11. NORMAS E RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS – MEDIDAS  PARA EDUCAÇÃO  
ESPECIAL 
 
 
11.1. Crianças/estudantes da educação especial devem ser avaliados de forma 

individual quanto ao retorno ou não das atividades presenciais a partir de uma análise 

conjunta entre os pais/responsáveis, profissionais de saúde e profissionais de 

educação, considerando uma abordagem biopsicossocial, no qual se avaliará os 

fatores biológicos, as condições psicológicas, emocionais e o contexto social e 
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ambiental em que as crianças/estudantes estejam inseridos. 

 

11.2. Devem ser seguidas as orientações do Ministério da Saúde contidas no 

documento: “Orientações para reabertura das escolas da educação básica de ensino 

no contexto da pandemia da Covid-19”. 
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