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1) Introdução
O respeito às normas de higiene e limpeza e às práticas de proteção representam estratégias potentes
para a segurança e o sucesso do retorno às aulas. A organização dos ambientes e das ações é essencial,
além da necessidade de acompanhamento e fiscalização diária quanto às rotinas apresentadas e ao
permanente fornecimento de sabão líquido, papel higiênico e papel toalha nos banheiros.
Neste protocolo serão apresentados os tipos de limpeza e a rotina que deverá ser realizada
considerando os protocolos sanitários para o retorno presencial às aulas.
Esse protocolo é fundamental para garantir a saúde de todos os profissionais que atuam na Unidade de
Educação e dos estudantes. Devem ser realizados e monitorados frequentemente para evitar possíveis
contágios.
2) Tipos de limpeza
Neste guia serão apresentadas as rotinas diárias de limpeza das Unidades Educacionais e, por isso, é
importante identificar a diferença entre cada uma delas:
 Limpeza geral
É a realizada nos ambientes para eliminar poeira, resíduos e lixos das superfícies e dos
ambientes, provenientes de movimentação existente como: circulação de pessoas, períodos de
alimentação, início e fim de turnos. Em relação à limpeza geral ressalta-se que são consideradas
superfícies em um ambiente escolar: mesas e cadeiras dos estudantes e dos professores, armários,
balcões, lousas, corrimão, maçanetas, interruptores, mesas de alimentação, colchonetes, camas,
brinquedos, bebedouros, materiais didáticos, equipamentos etc. A limpeza e higienização de superfícies
é um componente essencial na luta contra a propagação do vírus e deverão ocorrer antes da reabertura
da escola e, diariamente, antes da entrada e depois da saída da equipe e dos estudantes.
 Limpeza profunda
A limpeza profunda envolve um conjunto maior de espaços/superfícies a serem limpos e deve
acontecer quando há nenhuma ou mínima circulação de pessoas. Contempla vidros, janelas, paredes, isto
é, a totalidade dos espaços e superfícies de um ambiente.
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 Higienização Refere-se à limpeza que tira de forma mais eficiente detritos ou resíduos,
utilizando produtos químicos específicos. Recomenda-se que higienização seja feita no início dos
períodos e troca de turnos. Deve ser realizada conforme seu tipo de material e frequência de utilização,
em duas etapas:
1ª Etapa: a limpeza de resíduos deve ser realizada começando pelas áreas mais limpas e
finalizando pelas áreas mais sujas. As superfícies devem ser higienizadas com água, detergente com uso
de esponja ou fibra de limpeza e realizado o enxágue com pano limpo e água para remoção da sujidade
residual.
2ª Etapa: a higienização deve ser realizada com água sanitária ou álcool 70% para as superfícies
de maior contato, tais como mesas, cadeiras e corrimões, vasos sanitários, pias, torneiras, maçanetas. Na
ausência de um desinfetante virucida, uma solução desinfetante à base de hipoclorito de sódio diluído a
0,5% de cloro ativo poderá ser utilizada.
3) Novas rotinas de limpeza
Com a existência da COVID-19, as rotinas de limpeza das Unidades Educativas deverão priorizar os
espaços mais utilizados por educadores e estudantes de forma a mantê-los limpos e higienizados. Os
espaços de uso coletivo deverão passar pela limpeza geral ao término de cada utilização. Apresentamos
algumas considerações sobre a limpeza de espaços específicos das diferentes Unidades Educativas.
 Refeitórios e cozinhas:
A limpeza de refeitórios e cozinhas deve seguir as etapas abaixo descritas:
- Certifique-se de que mesas, cadeiras, equipamentos e materiais sejam cuidadosamente limpos quando
diferentes grupos se sucederem;
- Garanta a higienização de mesas e cadeiras antes da chegada dos estudantes e entre cada uso, bem
como na troca dos turnos de funcionamento da Unidade Educativa;
- A higienização deverá ser realizada com detergente neutro, álcool 70% ou solução de hipoclorito de
sódio;
- As latas de lixo, equipadas com saco e utilizadas para depositar os resíduos após as refeições, deverão
ser esvaziadas diariamente, sempre que necessário.
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 Parques/Brinquedotecas:
A limpeza das superfícies dos brinquedos do parque deve seguir as etapas abaixo descritas:
- Limpar com pano de limpeza impregnado com detergente;
- Utilizar esponja/fibra de limpeza quando necessário;
- Enxaguar com água ou pano úmido e outro pano de limpeza;
- Secar as superfícies;
- Higienizar com um terceiro pano de limpeza impregnado com desinfetante ou álcool 70%.
 Laboratório de Educação Digital:
A limpeza dos Laboratórios de Educação Digital (LED - Notebook, kits de robótica e demais ferramentas
pedagógicas existentes) deve seguir as etapas abaixo descritas:
“Para equipamentos eletrônicos, como telefones celulares, computadores, pantalhas táteis, siga as
instruções do fabricante para os produtos de limpeza e higienização a serem utilizados. Caso nenhuma
orientação do fabricante esteja disponível, considere o uso de panos específicos para eletrônicos,
umedecidos com álcool 70% isopropílico 70%, de preferência, para desinfetar as telas sensíveis ao
toque.” (NOTA TÉCNICA Nº 47/2020/SEI/ COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA);
 Sanitários:
Tendo em vista que o local dos sanitários é de ampla circulação, é essencial o planejamento e cuidado
com o ambiente a fim de garantir a higienização do local e de evitar aglomerações. Nesse sentido
listamos alguns dos cuidados essenciais a serem seguidos:
- Garantir permanente fornecimento de sabão líquido, papel higiênico e papel toalha nos banheiros;
- Garantir uma limpeza geral completa no início e entre os períodos;
- Garantir a higienização de superfícies frequentemente tocadas e dos espaços após o uso frequente (ex.
após os intervalos para refeição);
- Garantir o descarte de latas de lixo sempre que necessário e pelo menos a cada turno.
 Sala/espaço para o isolamento de pessoas com sintomas
No caso de suspeita para SARS-CoV-2 (COVID-19) a pessoa será isolada em espaço específico. Após a
saída da pessoa é necessário limpar e higienizar o local (superfícies e objetos)
 Espaços para atendimento da comunidade
Os espaços da secretaria (externos) ou reservados para o atendimento da comunidade devem ser limpos
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e higienizados sempre que existir fluxo maior de pessoas e/ou nos intervalos entre os turnos.
 Espaços abertos e com circulação de pessoas da comunidade
As unidades que possuírem esse tipo de espaço devem planejar a limpeza dos ambientes externos ao
menos duas vezes ao dia ou após grande circulação de pessoas.
4) Frequência de limpeza
O planejamento representa uma potente ação para a garantia da limpeza e higienização dos
diferentes espaços e superfícies das escolas. Nesse passo, é indicado o estabelecimento de um
cronograma de limpeza/higienização diária e limpeza profunda e recomendamos a elaboração de um
checklist das atividades a serem realizadas e conferência, favorecendo o registro e monitoramento das
ações e subsidiando a relação com a empresa e o escopo do trabalho.
São parte da rotina diária, para manter os ambientes limpos, as seguintes atividades:
 Limpeza e higienização do piso nas trocas de turnos em todos os espaços utilizados ou de
passagem;
 Limpeza e higienização das áreas utilizadas, superfícies e objetos frequentemente tocados:
sempre que necessário, ou antes, do início e nas trocas de turnos. Durante o dia, se as superfícies não
estiverem visivelmente sujas, é suficiente a higienização direta sem limpeza prévia;
 A limpeza profunda deverá ser realizada nos momentos em que não há pessoas nos ambientes ou
em numero muito reduzido
5) Cuidado com os materiais de limpeza e higienização

Para assegurar a limpeza e higienização dos ambientes é necessário:
 Garantir que o pano que já tenha sido usado não seja imerso em um produto limpo;
 Garantir que panos de limpeza reutilizáveis sejam reutilizados após lavagem com água e sabão e bem secados;
 Usar o borrifador no pano para que não haja inalação de aerossol de desinfetante;
 Evitar o uso de aspirador de pó, por causa do turbilhonamento do ar;
 Evitar realizar essas operações de limpeza e higienização na presença dos estudantes;
 Garantir o tempo de espera, de acordo com as prescrições dos produtos utilizados, antes do acesso dos
estudantes;
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 Garantir que os produtos devem ser mantidos fora do alcance dos estudantes, em armários trancados com
chave;
 Realizar a limpeza e higienização do piso nas trocas de turnos em todos os espaços utilizados ou de passagem
(recomendação para locais com crianças menores);
 É proibida a mistura de produtos saneantes, pois podem se tornar perigosos quando inalados, podendo
desencadear asma e outros danos ao sistema respiratório dos colaboradores que manejam, assim como para o meio
ambiente. Além disto, seus princípios ativos podem ser neutralizados e inativados com a mistura;

6) Recomendações para descarte de resíduos

Não há tratamento especial para o lixo produzido nas escolas, sendo o acondicionamento adequado uma das
principais medidas de segurança. Ressaltam-se os cuidados ao embalar o lixo nos sacos para que estejam íntegros no
momento do descarte, prevenindo riscos à saúde dos estudantes, funcionários da escola e da coleta pública. Além
disso, é importante que as recomendações listadas abaixo sejam seguidas.
 Equipar os cestos de lixo com sacos de lixo doméstico, esvaziar e lava-los todos os dias. A limpeza deve ser
periódica e sistemática;
 Prestar muita atenção para embalar o lixo nos sacos para que estejam íntegros no momento do descarte,
evitando a contaminação do ambiente e das pessoas;
 Descartar materiais de limpeza descartáveis em um saco de lixo bem fechado. Caso os sacos de lixo não
apresentem resistência adequada, deve-se considerar o uso de embalagem dupla;
 O saco deve ser fechado com dois nós, mantendo o rosto afastado, para evitar exposição;
 Ressalta-se a importância de cuidado especial para não descartar artigos de uso pessoal e sanitário, tais como
lenços ou papel higiênico, em sistemas destinados à coleta de resíduos recicláveis;
 Por fim, devem ser adotadas medidas para que o local de acondicionamento do lixo na escola tenha acesso
restrito, impedindo a presença de estudantes.

7) Recomendações adicionais
Para garantir a segurança dos profissionais que atuam com a limpeza e higienização e, também, dos
educadores e estudantes, cuidados adicionais devem ser tomados.
 Ventile regularmente as instalações;
 Avalie a rotina de limpeza de itens compartilhados entre estudantes, como, por exemplo, livros em
bibliotecas, materiais didáticos, equipamentos de tecnologia, materiais de laboratório etc. Não sendo
possível a higienização dos materiais, deve-se mantê-los em quarentena (de acordo com as orientações
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do Protocolo Sanitário) para nova utilização;
 Nos ambientes utilizados para reuniões é necessário limpar e higienizar tudo depois de uma
reunião;
 Garantir a limpeza e higienização regular dos equipamentos coletivos (impressoras,
fotocopiadoras, telefones etc.);
8) Considerações finais
Considerando que as Unidades Educativas contam com ambientes diferentes de acordo com a faixa
etária será preciso construir uma rotina de limpeza que contemple todos os espaços. Equipe gestora,
em conjunto com a equipe contratada, deverá organizar a rotina de limpeza e higienização para que
todos os ambientes fiquem limpos, em especial os de maior circulação baseada neste documento. O
registro da rotina de limpeza e higienização organiza a atividade diária, otimiza a utilização dos
recursos e permite acompanhar os serviços que já foram realizados e subsidiar o processo de “ateste”.
Por esse motivo, é importante que, tanto orientação quanto planilha de realização estejam disponíveis
para todos.
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3) Referências:
1- Protocolo Sanitário de retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia da
Covid-19 em Minas Gerais, disponível em: https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/06junho/16-06-protocolo_retorno_aulas.pdf
2- ANVISA. Nota técnica nº 47/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, de 15 de maio de 2020.
Recomendações sobre produtos saneantes que possam substituir o álcool 70% e desinfecção de
objetos e superfícies, durante a pandemia de COVID-19. Brasília, DF, 2020. Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+T%C3%A9cnica+47.pdf/242a3365-2dbb-4b58-bfa8-64b4c9e5d863.
3- ANVISA. Orientações gerais: máscaras faciais de uso não profissional. Brasília, DF: ANVISA, 2020.
Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf4301848550-42cb-a975-1d5e-1c5a10f7.
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4- BRASIL. Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Portaria Conjunta
Nº 20, de 18 de junho de 2020. Estabelece as medidas a serem observadas visando à prevenção,
controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho.
5- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 18, de 06 de abril de 2020.
COVID-19 e as Boas Práticas de Fabricação e Manipulação de Alimentos. Brasília, 2020.
6- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 34, de 04 de abril de 2020.
Recomendações e alertas sobre procedimentos de desinfecção em locais públicos realizados durante
a pandemia da COVID-19. Brasília,2020.
7- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 47, de 03 de junho de 2020.
Uso de luvas e máscaras em estabelecimentos da área de alimentos no contexto do enfrentamento ao
COVID-19. Brasília, 2020.
8- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 48, de 05 de junho de 2020.
Documento orientativo para produção segura de alimentos durante a pandemia de Covid-19 Brasília,
2020.
9- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 49, de 02 de junho de 2020.
Orientações para os serviços de alimentação com atendimento direto ao cliente durante a pandemia
de COVID-19. Brasília, 2020.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO CONTEXTO
DA PANDEMIA DE COVID-19
PROCEDIMENTO Nº 02: ORIENTAÇÃO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Data de Elaboração: 25/06/2021

Data de Revisão:

1) Introdução:
Os pais, responsáveis ou cuidadores e alunos devem ter a opção de escolher, quando disponível, entre
o modo de aprendizagem presencial, virtual ou híbrido de suas crianças, respeitando as opções
disponíveis nas escolas de sua localidade e de acordo com sua realidade socioeconômica. Esta escolha
deve-se basear nos benefícios do modo de aprendizagem escolhido e devem ser comparados aos
riscos da COVID-19 para o aluno e sua família.
Para o sucesso desse retorno às aulas, os familiares desempenharão um papel vital ao trazer os
estudantes de volta à escola.
2) Sintomas a serem observados nos alunos:
Pais e responsáveis devem estar atentos aos sinais e sintomas da COVID-19, sobretudo para que em
situações de manifestações clínicas sugestivas da doença sejam

cumpridas as orientações de

isolamento e busca de atendimento médico.
ATENÇÃO
Crianças com febre (37,5° C ou superior), coriza, tosse, obstrução nasal, febre, diarreia, cansaço,
dor abdominal, diarreia, dor no peito, manchas pelo corpo, NÃO devem comparecer a escola até
LIBERAÇÃO MÉDICA.

Se no ambiente escolar, o aluno queixar de um dos sintomas acima, o mesmo será direcionado à sala
de isolamento, onde serão adotados os procedimentos de suporte e comunicação com responsáveis
dos setores da Saúde e da Educação.
Cada Unidade Escolar deverá providenciar um ambiente específico para receber os alunos e
professores sintomáticos, se atentando, para adequar o espaço da forma mais lúdica possível,
evitando assim, que os alunos criem algum tipo de resistência.
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3) Orientações para a Educação Especial:
 Os alunos da educação especial devem ser avaliados de forma individualizada quanto ao
retorno ou não das atividades presenciais a partir de uma análise conjunta entre os pais,
responsáveis, cuidadores, profissionais de saúde e profissionais de educação, considerando os
fatores biológicos individuais, as condições psicológicas e emocionais e o contexto social e
ambiental em que o aluno esteja inserido;
 A presença de uma deficiência em um aluno por si só não significa que ele apresente maior
vulnerabilidade ao agravamento pela infecção de SARS-CoV-2 ou maior risco de seu contágio
pelo vírus causador da COVID-19. Porém, entre as pessoas com deficiência há as que têm maior
fragilidade, por apresentarem problemas de saúde preexistentes (comorbidades), considerados
como de maior risco para o agravamento da COVID-19;
 O distanciamento social de alunos com deficiência que dependem de maior auxílio para o
desenvolvimento de cuidados pessoais e das atividades escolares são difíceis de realizar,
portanto as medidas de higienização devem ser reforçadas:
 Para os estudantes com deficiência visual é necessário orientá-los que, ao pedir ajuda de
terceiros, apoiem-se nos ombros das pessoas, evitando o contato com as mãos e cotovelos de
outras pessoas (lembrando que a orientação ao tossir é para tossir ou espirrar no meio do
braço);
 Os estudantes que possuem alguma deficiência física ou estudantes com deficiência
intelectual podem precisar de um auxílio maior dos profissionais da educação para que as
barreiras de proteção sejam alcançadas;
 Para aqueles que utilizam cadeiras de rodas, próteses, órteses e outros dispositivos de
mobilidade será necessária a realização da limpeza com água e sabão ou álcool 70% de
objetos que o estudante toca com mais frequência, incluindo o aro de impulsão de cadeira de
rodas, o joystick, as órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção como: bengalas,
muletas e andadores;
 Estudantes que possuam deficiência intelectual e Transtorno do Espectro Autismo (TEA):

o professor deverá orientá-lo quanto aos cuidados de higiene pessoal e lavagem correta das
mãos. Caso ele necessite de auxílio para realizar qualquer dessas etapas, o professor deverá
ajudá-lo. Pessoas com TEA que tolerem o uso de máscara deverão utilizá-las.
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4) Recomendações Específicas:
A seguir, segue recomendações específicas a serem seguidas por pais, responsáveis e cuidadores:
 É necessário a monitorização da saúde do seu filho, assim como a realizar a higienização
frequente dos materiais levados para a escola e aqueles que retornam da escola;
 Ensine etiqueta respiratória, boas práticas de uso de máscaras e a higienização das vias
respiratórias às crianças e adolescentes, bem como explique a necessidade de evitar tocar os
olhos, nariz ou boca após tossir ou espirrar ou após contato com superfícies ou com outras
pessoas;
 Incentive a lavagem de mãos em ambiente escolar e em casa explicando a importância da
higienização correta das mãos quando isso ocorrer;
 Oriente as crianças e adolescente a não cumprimentar pessoas fora do seu convívio domiciliar
com aproximação física (como beijos, abraços, apertos de mão ou qualquer outro tipo de
toque);
 O aluno deverá ser afastado das atividades presenciais, mesmo estando assintomático, caso
seja contato domiciliar de caso confirmado;
 Os uniformes e as peças escolares das crianças devem ser lavados diariamente após a jornada
escolar. O uso de roupa não escolar será admitido caso não seja possível a higienização dos
uniformes;
 Assegure que a máscara esteja em condições de uso (limpas, secas e sem rasgos), deve-se
ainda ter tamanho adequado ao rosto da criança e adolescente cobrindo completamente nariz
e boca;
 Ensine a adequada higienização da mão com água e sabonete ou com preparação alcoólica a
70% (cubra todas as superfícies de suas mãos e esfregue-as juntas até que se sintam secas),
antes da colocação da máscara;
 Higienize as mãos com água e sabão, por pelo menos 20 segundos (entre os dedos, no dorso e
na parte interna das mãos), especialmente após ida ao banheiro, antes de entrar na sala de
aula, antes de comer e depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar; secar as mãos com toalhas
de papel;
 Não enviar brinquedos às escolas.
Referências:
1- Protocolo Sanitário de retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia da
Covid-19 em Minas Gerais, disponível em: https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/06-
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junho/16-06-protocolo_retorno_aulas.pdf
2- ANVISA. Nota técnica nº 47/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, de 15 de maio de 2020.
Recomendações sobre produtos saneantes que possam substituir o álcool 70% e desinfecção de
objetos e superfícies, durante a pandemia de COVID-19. Brasília, DF, 2020. Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+T%C3%A9cnica+47.pdf/242a3365-2dbb-4b58-bfa8-64b4c9e5d863.
3- ANVISA. Orientações gerais: máscaras faciais de uso não profissional. Brasília, DF: ANVISA, 2020.
Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf4301848550-42cb-a975-1d5e-1c5a10f7.
4- BRASIL. Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Portaria Conjunta
Nº 20, de 18 de junho de 2020. Estabelece as medidas a serem observadas visando à prevenção,
controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho.
5- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 18, de 06 de abril de 2020.
COVID-19 e as Boas Práticas de Fabricação e Manipulação de Alimentos. Brasília, 2020.
6- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 34, de 04 de abril de 2020.
Recomendações e alertas sobre procedimentos de desinfecção em locais públicos realizados durante
a pandemia da COVID-19. Brasília,2020.
7- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 47, de 03 de junho de 2020.
Uso de luvas e máscaras em estabelecimentos da área de alimentos no contexto do enfrentamento ao
COVID-19. Brasília, 2020.
8- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 48, de 05 de junho de 2020.
Documento orientativo para produção segura de alimentos durante a pandemia de Covid-19 Brasília,
2020.
9- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 49, de 02 de junho de 2020.
Orientações para os serviços de alimentação com atendimento direto ao cliente durante a pandemia
de COVID-19. Brasília, 2020.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO CONTEXTO
DA PANDEMIA DE COVID-19
PROCEDIMENTO Nº 03: ORIENTAÇÃO À COMUNIDADE ESCOLAR
Data de Elaboração: 25/06/2021

Data de Revisão:

1) Introdução:
São considerados parte da comunidade escolar: Alunos, Pais, Responsáveis, Cuidadores, Professores,
Administrativos da Instituição de Ensino, Gestor escolar, profissionais de apoio, limpeza e
infraestrutura, cantineiras(os), entre outros. O esforço para manutenção das aulas presenciais deve
ser um esforço conjunto de toda comunidade, pois somente assim todos continuarão protegidos. A
seguir são elencadas diretrizes gerais para toda comunidade escolar e em seguida orientações
específicas para grupos e atores da comunidade.
2) Orientações gerais para todos da coumnidades escolar:
 Caso apresente sintomas, o aluno ou colaborador deverá ficar em casa;
 Pais, responsáveis e cuidadores devem evitar frequentar a escola se possível, para garantir a
participação ativa dos responsáveis sugere-se que reuniões sejam realizadas por meio remoto
ou via telefone.
 Ao tossir ou espirrar, deve-se cobrir o nariz e boca com lenços descartáveis e evitar tocar os
olhos, nariz e boca, se não for possível, cobrir a boca e o nariz com o antebraço, evitando levar
as mãos ao rosto;
 Deve-se trocar de máscara caso esteja suja ou úmida e intervalos regulares de 2 a 3 horas;
 O uso de máscara deverá ser obrigatório durante toda a permanência na Instituição de Ensino;
 Sugere-se manter os cabelos presos e evitar o uso bijuterias, joias, anéis, relógios e outros
adereços, para assegurar a correta higienização das mãos;
 Guardar a distância de 1,5 metro de outras pessoas;
 Higienizar frequentemente com água e sabão as mãos e em sua falta ou impossibilidade deve-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Educação
se utilizar álcool em gel 70%;
 Crianças devem ser orientadas a não usar abusivamente álcool devido ao risco de
desenvolvimento de alergias e dermatites;
 Não cumprimentar as pessoas, sejam colegas colaboradores ou alunos, com apertos de mãos,
abraços, beijos ou outro tipo de contato físico.

3) Orientações para a Educação Especial:
 Os alunos da educação especial devem ser avaliados de forma individualizada quanto ao
retorno ou não das atividades presenciais a partir de uma análise conjunta entre os pais,
responsáveis, cuidadores, profissionais de saúde e profissionais de educação, considerando os
fatores biológicos individuais, as condições psicológicas e emocionais e o contexto social e
ambiental em que o aluno esteja inserido;
 A presença de uma deficiência em um aluno por si só não significa que ele apresente maior
vulnerabilidade ao agravamento pela infecção de SARS-CoV-2 ou maior risco de seu contágio
pelo vírus causador da COVID-19. Porém, entre as pessoas com deficiência há as que têm maior
fragilidade, por apresentarem problemas de saúde preexistentes (comorbidades), considerados
como de maior risco para o agravamento da COVID-19;
 O distanciamento social de alunos com deficiência que dependem de maior auxílio para o
desenvolvimento de cuidados pessoais e das atividades escolares são difíceis de realizar,
portanto as medidas de higienização devem ser reforçadas:
 Para os estudantes com deficiência visual é necessário orientá-los que, ao pedir ajuda de
terceiros, apoiem-se nos ombros das pessoas, evitando o contato com as mãos e cotovelos de
outras pessoas (lembrando que a orientação ao tossir é para tossir ou espirrar no meio do
braço);
 Os estudantes que possuem alguma deficiência física ou estudantes com deficiência
intelectual podem precisar de um auxílio maior dos profissionais da educação para que as
barreiras de proteção sejam alcançadas;
 Para aqueles que utilizam cadeiras de rodas, próteses, órteses e outros dispositivos de
mobilidade será necessária a realização da limpeza com água e sabão ou álcool 70% de
objetos que o estudante toca com mais frequência, incluindo o aro de impulsão de cadeira de
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rodas, o joystick, as órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção como: bengalas,
muletas e andadores;
 Estudantes que possuam deficiência intelectual e Transtorno do Espectro Autismo
(TEA): o professor deverá orientá-lo quanto aos cuidados de higiene pessoal e lavagem
correta das mãos. Caso ele necessite de auxílio para realizar qualquer dessas etapas, o
professor deverá ajudá-lo. Pessoas com TEA que tolerem o uso de máscara deverão utilizálas.
4) Recomendações Específicas:
A seguir, segue recomendações específicas a serem seguidas por pais, responsáveis e cuidadores:
 É necessário a monitorização da saúde do seu filho, assim como a realizar a higienização
frequente dos materiais levados para a escola e aqueles que retornam da escola;
 Ensine etiqueta respiratória, boas práticas de uso de máscaras e a higienização das vias
respiratórias às crianças e adolescentes, bem como explique a necessidade de evitar tocar os
olhos, nariz ou boca após tossir ou espirrar ou após contato com superfícies ou com outras
pessoas;
 Incentive a lavagem de mãos em ambiente escolar e em casa explicando a importância da
higienização correta das mãos quando isso ocorrer;
 Oriente as crianças e adolescente a não cumprimentar pessoas fora do seu convívio domiciliar
com aproximação física (como beijos, abraços, apertos de mão ou qualquer outro tipo de
toque);
 O aluno deverá ser afastado das atividades presenciais, mesmo estando assintomático, caso
seja contato domiciliar de caso confirmado;
 Os uniformes e as peças escolares das crianças devem ser lavados diariamente após a jornada
escolar. O uso de roupa não escolar será admitido caso não seja possível a higienização dos
uniformes;
 Assegure que a máscara esteja em condições de uso (limpas, secas e sem rasgos), deve-se
ainda ter tamanho adequado ao rosto da criança e adolescente cobrindo completamente nariz
e boca;
 Ensine a adequada higienização da mão com água e sabonete ou com preparação alcoólica a
70% (cubra todas as superfícies de suas mãos e esfregue-as juntas até que se sintam secas),
antes da colocação da máscara;
 Higienize as mãos com água e sabão, por pelo menos 20 segundos (entre os dedos, no dorso e
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na parte interna das mãos), especialmente após ida ao banheiro, antes de entrar na sala de
aula, antes de comer e depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar; secar as mãos com toalhas
de papel;
 Não enviar brinquedos às escolas.
Referências:
1- Protocolo Sanitário de retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia da
Covid-19 em Minas Gerais, disponível em: https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/06junho/16-06-protocolo_retorno_aulas.pdf
2- ANVISA. Nota técnica nº 47/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, de 15 de maio de 2020.
Recomendações sobre produtos saneantes que possam substituir o álcool 70% e desinfecção de
objetos e superfícies, durante a pandemia de COVID-19. Brasília, DF, 2020. Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+T%C3%A9cnica+47.pdf/242a3365-2dbb-4b58-bfa8-64b4c9e5d863.
3- ANVISA. Orientações gerais: máscaras faciais de uso não profissional. Brasília, DF: ANVISA, 2020.
Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf4301848550-42cb-a975-1d5e-1c5a10f7.
4- BRASIL. Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Portaria Conjunta
Nº 20, de 18 de junho de 2020. Estabelece as medidas a serem observadas visando à prevenção,
controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA
PANDEMIA DE COVID-19
PROCEDIMENTO Nº 04: ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES
Data de Elaboração: 20/06/2021

Data de Revisão:

1) Introdução:
A capacidade de acomodação é determinada de forma a cumprir as medidas sanitárias a serem
aplicadas. Antes do retorno dos estudantes à escola, as salas de aula devem ser organizadas de modo a
respeitar distanciamento mínimo entre as mesas e entre estas e a mesa do professor.
Utilizar a referência de, no mínimo, 1 metro que está no plano do Ministério da Saúde e que foi traduzido
da OMS. Ademais, alguns cuidados devem ser seguidos.

2) Medidas de Organização Espacial
Seguem abaixo as medidas que devem ser observadas antes e durante o retorno das atividades escolares
presenciais sejam Instituições de Ensino privadas ou Públicas.
 Limitar as passagens na classe, por exemplo, estabelecendo uma direção de circulação dentro da
classe que possa ser marcada no chão;
 O uso de máscaras é obrigatório para funcionários, professores e alunos;
 O uso de máscara é recomendável a partir de 02 anos conforme orientações do Ministério da
Saúde;
 As salas de aula e outras salas ocupadas durante o dia devem ser obrigatoriamente, ventiladas
pela manhã – antes da chegada dos estudantes, durante cada recreio, na hora do almoço e à noite,
durante a limpeza das instalações. O ideal é manter as salas ventiladas e com as janelas abertas,
mas quando isso não for possível, as instalações deverão ser ventiladas frequentemente, com
duração de pelo menos 15 minutos;
2.1) Organização do ambiente dos refeitórios e cozinhas
Será necessário definir horários separados para refeições nos turnos, de modo a evitar aglomeração
de estudantes, assim como estabelecer distanciamento nos refeitórios, de acordo com as prescrições
anteriores. O lanche poderá ser feito na sala de aula sob a supervisão de um adulto, de acordo com as
regras de higiene.
Cuidados necessários:
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● Organizar a lavagem das mãos antes e após cada refeição;
● Garantir que a equipe use máscara e lave as mãos após cada contato, ao ajudar os estudantes a
fazer as refeições;
● Limpar as mesas e cadeiras após as refeições;
● Planejar como distribuir a água para limitar o contato;
● Gerenciar os materiais coletivos (bandejas, talheres, jarras de água etc.) para limitar o contato;
● Utilizar pratos e talheres devidamente higienizados.
● Manter o refeitório em constante ventilação e caso não seja possível, o mesmo deve ser ventilado
antes e depois do uso, abrindo as janelas, por exemplo, ou assegurar uma ventilação adequada;
● Descartar os resíduos em lixeiras com tampa e acionamento por pedal revestidos com sacos
plásticos, que devem ser retirados diariamente e sempre que necessário;
● Lembrar, por meio de informes orais diários, os gestos de barreira e distanciamento para os
estudantes no início de cada refeição e, em particular, sobre não compartilhar alimento, água e/ou
utensílios de mesa (pratos, talheres, cumbucas e copos);
● Suspender a distribuição da refeição no sistema self servisse.
2.2) Salas de Aulas
● Realizar limpeza e desinfecção de todas as salas após o término de cada turno de aula;
● Os alunos deverão ter lugares fixos para assistirem às aulas e as carteiras a serem utilizadas pelos
alunos ou locais de acomodação deverão ter o distanciamento de pelo menos 1,5 metros entre si;
● Recomenda-se a criação de um “mapa de lugares” ou “mapa de carteiras”;
● Preferencialmente, os alunos não devem mudar de sala de aula durante o dia. É o professor que
deverá se deslocar até a sala de aula. A exceção do uso de salas de aula como química e biologia, ou em
que a turma é dividida devido a diferentes disciplinas eletivas. Nas mudanças necessárias, os alunos
devem lavar as mãos e as salas devem ser higienizadas antes de cada troca de turma;
● Suspender o uso de armário compartilhado, caso existam;
● Deve-se orientar todas as mesas, cadeiras na mesma direção (em vez de ficar de frente um para o
outro).
2.3) Bibliotecas, brinquedotecas e objetos de uso coletivo


● Utilizar apenas os brinquedos da escola, devendo ser esclarecido aos pais a importância de não
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enviarem brinquedos de casa para a escola;


● Quando existentes, os brinquedos da escola devem ser lavados com água e sabão ou friccionar
álcool 70%, antes e após o uso. Os brinquedos deverão ser, preferencialmente, de material lavável e
atóxico (plástico, borracha, acrílico, metal). Objetos de madeira deverão ser recobertos, ou não utilizados.
Brinquedos de tecido não devem ser utilizados, assim como aqueles que não podem ser higienizados;



● Eliminar ou restringir o uso de itens de uso coletivo como computador, canetas, tablets,
equipamentos eletrônicos, fones de ouvido, etc. Caso sejam utilizados, devem ser higienizados entre cada
utilização com álcool isopropílico.
2.4) Fraldário e berçarios
No caso das creches e da educação infantil:
● Durante os horários de descanso das crianças, os berços e colchonetes deverão ser mantidos
afastados, obedecendo ao distanciamento de 1.5 metros;
● Deve-se higienizar e desinfetar a superfície de trocadores de fraldas após cada utilização, bem
como realizar o descarte correto das fraldas e outros materiais usados.
2.5)Sanitários
● Os sanitários devem ser providos de condições para higiene das mãos com lavatórios/pias com
água disponível, dispensador de sabonete líquido, porta papel toalha (não permitir o uso de toalhas
de tecido), lixeira provida de saco plástico descartável com tampa acionada por pedal;
● Deve-se controlar o fluxo de acesso aos sanitários, de modo a respeitar a capacidade de ocupação
do sanitário e o distanciamento de 1,5m entre as pessoas, evitando aglomerações;
● Deve-se auxiliar os alunos que não conseguem higienizar suas mãos;
● Intensificar a higienização dos sanitários existentes, sendo que o funcionário deverá utilizar os
equipamentos de proteção apropriados;
● Realizar a limpeza e desinfecção das luvas utilizadas com água e sabão seguido de fricção com
álcool em gel a 70% por 20 segundos, reforçando o correto uso das mesmas (não tocar com as mãos
enluvadas em maçanetas, telefones, botões de elevadores, etc.);
● Disponibilização de cartazes com linguagem visual e não verbal com orientações sobre
higienização das mãos e uso de máscaras.
2.6) Refeitórios e Cantinas
● Realizar, ou as refeições preferencialmente em ambientes abertos (como pátios e quadras) em vez
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de utilizar o refeitório quando não possível, escalonar o uso do refeitório;
● Caso seja utilizado o refeitório, este deve ser devidamente higienizado entre cada troca de turma,
mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 m entre os estudantes;
● Recomenda-se que os estudantes tragam os lanches de casa. Caso a refeição seja adquirida ou
fornecida na instituição de ensino, deverá ser seguido o padrão “Take away” (“retirar e consumir
outro local”), evitando o uso do espaço da cantina/refeitório. Se a utilização de refeitórios for
necessária, alunos e colaboradores deverão seguir as seguintes orientações:
● Higienizar o espaço quando do início das atividades, e após cada uso;
● Ampliar o período de funcionamento desses serviços e distribuir os usuários em horários
escalonados de refeição distintos para evitar aglomerações;
● Limitar o tempo de permanência no local, sendo exclusivo para alimentação, proibir o uso de
celulares no refeitório;
● Os espaços deverão ser utilizados com no máximo 1/3 (um terço) da sua capacidade por vez, e
deve-se utilizar escalonamento por horário do ambiente;
● Será disponibilizado dispensadores com álcool em gel 70% em locais estratégicos, com, para uso
dos alunos e colaboradores durante a permanência na área de alimentação;
● A higienização de mesas e cadeiras deverá acontecer a cada troca de grupos;
● Se possível, oferecer refeições embaladas em descartáveis ou separadas individualmente, para
consumo na própria sala de aula, evitando deslocamentos e permanência no refeitório;
● Fica proibido o serviço de self service, durante todo período de duração da pandemia;
● O serviço de buffet e o manuseio da refeição será feito por um funcionário, utilizando os
equipamentos de proteção individual (EPI) necessários (gorro ou touca e máscara);
● Deve-se eliminar galheteiros, saleiros, açucareiros, ou qualquer outro alimento/tempero que seja
acondicionado dessa forma, provendo sachês para uso individual;
● Deve-se disponibilizar álcool em gel na área de atendimento;
● O distanciamento mínimo também deve ser respeitado durante as refeições, para isso recomendase a marcação fixa nas mesas/cadeiras que podem ser utilizadas, e recomenda-se a retirada de
cadeiras, bancos e mesas sobressalentes respeitando a demarcação mínima de 1,5 de espaçamento
entre usuários;
● Recomenda-se o uso de barreira de acrílico nos caixas, balcão de atendimento e mesas/carrinhos
de buffet;
● Deve-se reforçar com os trabalhadores das cantinas/refeitórios as medidas de higiene e limpeza na
área de produção e manuseio dos alimentos de acordo com a legislação em vigor (RDC ANVISA
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216/04);
● Fornecedores, entregadores e pessoas externas devem somente adentrar no local em horários nos
quais não há atendimento de público interno.
5.7) Bebedouros de água
Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para ingestão, devem ser lacrados em
todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento apenas do dispensador de água para copos. Devese orientar para cada aluno e colaborador que tenha seu próprio copo/garrafa para utilizar o bebedouro.
A escola deverá fornecer copos descartáveis aos alunos e colaboradores que porventura não
tiverem/portarem o recipiente de uso individual. Próximo aos bebedouros deve-se demarcar a distância
de 1,5 m.
6) Conclusão
As recomendações neste procedimento estão alinhadas aos conhecimentos mais atuais no
momento da sua construção. Atualizações deverão ser realizadas de forma frequente para as
devidas adequações, de acordo com a dinâmica científica e do contexto social.
7) Referências
1- Protocolo Sanitário de retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia da
Covid-19 em Minas Gerais, disponível em: https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/06junho/16-06-protocolo_retorno_aulas.pdf
2- ANVISA. Nota técnica nº 47/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, de 15 de maio de 2020.
Recomendações sobre produtos saneantes que possam substituir o álcool 70% e desinfecção de
objetos e superfícies, durante a pandemia de COVID-19. Brasília, DF, 2020. Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+T%C3%A9cnica+47.pdf/242a3365-2dbb-4b58-bfa8-64b4c9e5d863.
3- ANVISA. Orientações gerais: máscaras faciais de uso não profissional. Brasília, DF: ANVISA, 2020.
Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf4301848550-42cb-a975-1d5e-1c5a10f7.
4- BRASIL. Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Portaria Conjunta
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Nº 20, de 18 de junho de 2020. Estabelece as medidas a serem observadas visando à prevenção,
controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho.
5- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 18, de 06 de abril de 2020.
COVID-19 e as Boas Práticas de Fabricação e Manipulação de Alimentos. Brasília, 2020.
6- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 34, de 04 de abril de 2020.
Recomendações e alertas sobre procedimentos de desinfecção em locais públicos realizados durante
a pandemia da COVID-19. Brasília,2020.
7- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 47, de 03 de junho de 2020.
Uso de luvas e máscaras em estabelecimentos da área de alimentos no contexto do enfrentamento ao
COVID-19. Brasília, 2020.
8- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 48, de 05 de junho de 2020.
Documento orientativo para produção segura de alimentos durante a pandemia de Covid-19 Brasília,
2020.
9- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 49, de 02 de junho de 2020.
Orientações para os serviços de alimentação com atendimento direto ao cliente durante a pandemia
de COVID-19. Brasília, 2020.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Educação
PANDEMIA DE COVID-19
PROCEDIMENTO Nº 05: ORIENTAÕES SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR
Data de Elaboração: 15/06/2021

Data de Revisão:

1)Orientações gerais:
O município deverá planejar a oferta de transporte público de maneira a atender as necessidades de
distanciamento social para evitar o contágio durante o deslocamento casa-escola-casa. O transporte
escolar deve ser organizado de forma que os veículos circulem com um terço (1/3) da sua capacidade de
ocupação. Ou seja, que os alunos sejam colocados de forma que mantenham o distanciamento entre os
passageiros. Caso seja instalada barreira acrílica entre as fileiras de passageiros, o transporte pode
circular com metade da sua capacidade. Medidas adicionais obrigatórias:


Uso obrigatório de máscara durante o trajeto pelo motorista e pelos alunos;



Realizar obrigatoriamente a desinfecção interna do veículo após cada viagem;



Disponibilizar álcool em gel 70% nos veículos do transporte escolar para que os estudantes
possam higienizar as mãos principalmente na entrada;



Sempre que possível, promover a ventilação natural e abundante, por meio da abertura das
janelas, observando a segurança dos estudantes;



Os veículos com sistema de ar-condicionado devem ter sua manutenção rigorosamente
executada, bem como todos os prazos e procedimentos de operação e higienização definidos
pelos fabricantes dos equipamentos;



Estabelecer um cronograma para o transporte dos estudantes para evitar aglomerações na
entrada da escola, deixando-o disponibilizado na recepção do estabelecimento em local visível;



Os motoristas com sintomas de covid-19 ou que sejam contatos de casos confirmados, não
poderão operar os veículos em hipótese alguma, devendo avisar aos gestores escolares e aos
pais/responsáveis dos alunos que tiveram contato.

2) Referências:
1- Protocolo Sanitário de retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia da
Covid-19 em Minas Gerais, disponível em: https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/06junho/16-06-protocolo_retorno_aulas.pdf.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA
PANDEMIA DE COVID-19
PROCEDIMENTO Nº 06: FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Data de Elaboração: 26/06/2021

Data de Revisão:

1) Orientações gerais
Além dos espaços, há de se ter um cuidado muito grande com os tempos da escola. Períodos de
entrada, atividades coletivas e saída devem ser planejados, além de evitar aglomerações na entrada e
saída, de modo a garantir os cuidados necessários à saúde.
Esta operação está sujeita a um estudo prévio das possibilidades de adaptação, incluindo o
transporte escolar.
A ida aos períodos de alimentação deve ser realizada de modo organizado, escalonado e
supervisionado. As recreações devem ser organizadas por grupos de classe, levando em consideração as
recomendações relacionadas às regras de distanciamento físico.

2) Fluxo e regras para entrada na escola
Colocar uma ou mais pessoas nas entradas do estabelecimento para orientar a chegada dos
estudantes e o fluxo de pessoas;
● Usar uma máscara e solução de álcool em gel disponível, sempre com os adultos;
● Orientar para o uso correto do termômetro segundo manual do fabricante;
Para iniciar a medição, aponte o sensor de medição no centro da testa, a uma distância curta, de não
mais que 5 cm. Se a área da testa estiver coberta por cabelos, com suor ou suja, remova-os da frente
da testa para melhorar a precisão da leitura.
● Medir a temperatura de cada estudante com termômetro e sem contato físico. Se houver algum
sintoma ou febre (37,5° C ou superior), a criança não deverá ficar na escola. Se a criança estiver
desacompanhada, deverá ficar isolada até a chegada dos pais;
A medição da temperatura deve considerar as seguintes informações:
1. Se o aluno estava em veículo com ar condicionado, sua pele pode estar fria, gerando falha na
medição;
2. Se o aluno estava correndo no sol, pulando e agitado, sua temperatura pode estar elevada.
Essas situações devem ser consideradas para não agir desproporcionalmente ao risco.
● Identificar os fluxos de entrada e saída separando-os, se a configuração das instalações permitir. Se
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a configuração da escola não permitir, uma direção de passagem prioritária deve ser definida para
garantir o distanciamento físico;
● Manter o distanciamento físico na fila de entrada por todos os meios possíveis (sinais, marcação de
solo, fita adesiva, barreira etc.) em estreita colaboração entre a escola e a comunidade;
Fornecer sinalização fácil de entender e visível (sinais, setas, cores como vermelho/verde etc.);
● Manter as portas de entrada (porta, portão e/ou catraca) abertas durante a recepção (na medida
do possível, por questões de segurança) para limitar os pontos de contato;
● Evitar o acesso de todas as pessoas de fora da escola (familiares, pais, outros cuidadores).
Favorecer o acompanhamento de pequenos grupos de estudantes até a classe por um corpo docente
da escola ou outros profissionais da Unidade;
● Organizar a lavagem das mãos (água, sabonete e secagem cuidadosa, de preferência com toalha de
papel descartável). A lavagem das mãos pode assumir a forma de atividade (música, design gráfico,
vídeo explicativo etc.). O uso de uma solução de álcool em gel, sob a supervisão de um adulto, pode
ser considerado, de acordo com a idade das crianças;
● Garantir acesso direto à sala de aula (após lavar as mãos), sem interrupção no retorno do intervalo
ou em outra área de espera coletiva.
3) Fluxo no início, durante e final das aulas
Garantir a conformidade com o método de distanciamento físico:
● Manter as janelas abertas para garantir ventilação adequada;
● Verificar o layout correto da classe, respeitando o distanciamento físico;
● Verificar o isolamento de armários e estantes coletivos;
● Evitar compartilhamento de brinquedos e fazer a higienização dos mesmos com regularidade;
● Verificar se não há troca de itens pessoais;
● Verificar se os materiais educacionais foram desinfetados e não compartilhá-los entre os
estudantes;
● Caso o estudante precise sair para ir ao banheiro, garantir a lavagem das mãos novamente na volta
à sala de aula.
3.1) Final da Aula
Os horários de saídas devem ser alternados com outros grupos, evitando aglomerações.
Será necessário:
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● Guiar o grupo respeitando o distanciamento físico e a direção do tráfego;
● A escola deve definir fluxos desenhados para entrada e saída, evitando aglomerações;
● Favorecer o tráfego de mão única; caso contrário, definir uma direção prioritária;
● Verificar se os corredores estão livres em direção à saída;
● Orientar o grupo para respeitar o distanciamento físico todos os dias;
● Limitar as travessias definindo as áreas de espera adaptadas para respeitar o distanciamento
físico;
● Fornecer sinalização fácil de entender e visível (sinais, setas, cores vermelho /verde, etc.).
*Importante pensar nas portas que podem ser mantidas na posição aberta para evitar pontos
de contato. Este princípio não deve obstruir as regras de evacuação de incêndio (por exemplo,
portas corta-fogo não controladas devem ser mantidas fechadas).
3.2) Fluxo no horário de intervalo
O período do recreio deverá ser repensado de modo a respeitar os horários das refeições mas,
também, evitar aglomerações:
● Evitar travessias de classe e de estudantes;
● Adaptar e reduzir o tempo de recreação de acordo com o número de funcionários;
● Organizar horários e definir os procedimentos para o início e o fim da recreação;
● Organizar as partidas e retorno às aulas em grupos adequados para permitir um melhor controle
do distanciamento físico;
● Adaptar o monitoramento do trabalho no intervalo;
● Garantir a conformidade com os métodos de barreira e o distanciamento físico em jogos ao ar livre;
● Proibir jogos de contato e de bola, e tudo o que envolva a troca de objetos, bem como estruturas de
jogos cujas superfícies de contato não possam ser desinfetadas;
● Isolar jogos e instalações externas que envolvam o contato coletivo de objetos e superfícies;
● Proibir o fornecimento e o uso de brinquedos coletivos;
● Propor jogos e atividades que permitam o respeito aos métodos de barreira e distanciamento físico
(favorecer atividades não direcionadas que limitem a interação entre os estudantes);
● Organizar a lavagem das mãos (água, sabonete com secagem cuidadosa, de preferência com toalhas
de papel descartável. O uso de uma solução de álcool em gel, sob controle rigoroso de um adulto,
pode ser considerado).
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3.3) Antes do intervalo
● Verificar a consistência do planejamento da recreação;
● Verificar se não há nenhum grupo no pátio e nos corredores antes de sair da sala de aula;
● Verificar o isolamento de instalações e jogos ao ar livre ou se a desinfecção é eficaz.
3.4) Durante o intervalo
● Obrigatório o uso de máscara para todos os funcionários;
● Garantir a conformidade com os métodos de barreira e o distanciamento físico;
● Verificar se nenhum item pessoal é trocado.
3.5) Fluxo para atividades esportivas
Limite a prática apenas às atividades físicas de baixa intensidade, se o distanciamento físico
específico para atividades esportivas não for possível. A distância deve ser de 5 metros para caminhada
rápida e 10 metros para corrida.
Não serão permitidos jogos de bola e de contato, nem o uso de equipamentos esportivos que possam
ser manipulados por todos.
A prioridade serão as atividades esportivas individuais que permitam preservar a distância física.
3.6) Fluxo para pessoal de fora do estabelecimento
Será necessário manter na recepção dispenser de álcool em gel, para que o pessoal externo possa
desinfetar as mãos após a abertura / fechamento das portas ou o manuseio de objetos.
Esse dispenser de álcool em gel deverá estar fora do alcance dos estudantes.
Importante lembrar das instruções gerais (pôster ou entrega de folha de instruções).
4) Referências:
1- Protocolo Sanitário de retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia da
Covid-19 em Minas Gerais, disponível em: https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/06junho/16-06-protocolo_retorno_aulas.pdf.
2- ANVISA. Nota técnica nº 47/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, de 15 de maio de 2020.
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Recomendações sobre produtos saneantes que possam substituir o álcool 70% e desinfecção de
objetos e superfícies, durante a pandemia de COVID-19. Brasília, DF, 2020. Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+T%C3%A9cnica+47.pdf/242a3365-2dbb-4b58-bfa8-64b4c9e5d863.
3- ANVISA. Orientações gerais: máscaras faciais de uso não profissional. Brasília, DF: ANVISA, 2020.
Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf4301848550-42cb-a975-1d5e-1c5a10f7.
4- BRASIL. Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Portaria Conjunta
Nº 20, de 18 de junho de 2020. Estabelece as medidas a serem observadas visando à prevenção,
controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho.
5- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 34, de 04 de abril de 2020.
Recomendações e alertas sobre procedimentos de desinfecção em locais públicos realizados durante
a pandemia da COVID-19. Brasília,2020.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA
PANDEMIA DE COVID-19
PROCEDIMENTO Nº 06: IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS, SURTOS E SUSPENSÃO DAS AULAS
Data de Elaboração: 26/06/2021

Data de Revisão:

1) Orientações gerais
No caso de Identificação de caso suspeito no ambiente escolar, o gestor apoiado pelos colaboradores
deve:
▪ Deve ser estabelecida uma interlocução com os pontos de atenção à saúde para encaminhar os
alunos e funcionários com sintomas de COVID-19. De forma adicional, deve-se:
▪ Ao identificar um estudante com sinais e sintomas de síndrome gripal, tanto na entrada da escola
como durante o período em que estiver em sala de aula, a escola deve acionar os pais e responsáveis,
orientando que esse estudante deve comparecer a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou outro serviço
de saúde;
▪ Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas respiratórios na instituição de ensino. O
aluno deve aguardar, até a chegada dos pais ou responsáveis, em sala isolada, ventilada naturalmente e
segura, de máscara.
▪ As autoridades locais de saúde devem ser notificadas imediatamente, e a equipe da APS de
referência da escola deve ser comunicada. Em situação de caso confirmado, os profissionais e a
comunidade escolar devem ser informados, e as atividades escolares devem ser reavaliadas;
▪ Se detectado um caso suspeito ou confirmado, todos os contatos domiciliares devem ser afastados
durante o prazo de 14 dias.
2) No caso de um teste positivo para SARS-CoV-2 (COVID-19):
● A família pode ser acompanhada na avaliação do risco de transmissão intrafamiliar pelas
autoridades de saúde para determinar qual é a estratégia de isolamento mais adequada, considerando o
contexto;
● Efetuar a limpeza e desinfecção completas das instalações e objetos ocupados pelo estudante,
potencialmente afetados nas 48 horas anteriores ao seu isolamento;
● Fornecer informações para funcionários e pais de estudantes que puderam ter entrado em contato
com o estudante doente, de acordo com o plano de comunicação definido pela escola.
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3) No caso de um ou mais sintomas sugestivos em um adulto, o que fazer:
● Isolamento imediato do adulto com uma máscara se o retorno para casa não for imediatamente
possível;
● Caso o adulto tenha um médico que o acompanhe, seria interessante consultá-lo, caso contrário,
orientar que o mesmo procure assistência médica;
● Limpeza completa da sala onde a pessoa foi isolada após um intervalo de 4 horas.
4) SITUAÇÕES EM QUE O GESTOR ESCOLAR DEVERÁ SUSPENDER AS AULAS DE UMA TURMA,
TURNO OU DE UMA ESCOLA

4) Referências:
1- Protocolo Sanitário de retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia da
Covid-19 em Minas Gerais, disponível em: https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/06junho/16-06-protocolo_retorno_aulas.pdf.
2- ANVISA. Nota técnica nº 47/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, de 15 de maio de 2020.
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Recomendações sobre produtos saneantes que possam substituir o álcool 70% e desinfecção de
objetos e superfícies, durante a pandemia de COVID-19. Brasília, DF, 2020. Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+T%C3%A9cnica+47.pdf/242a3365-2dbb-4b58-bfa8-64b4c9e5d863.
3- BRASIL. Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Portaria Conjunta
Nº 20, de 18 de junho de 2020. Estabelece as medidas a serem observadas visando à prevenção,
controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho.
4- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 34, de 04 de abril de 2020.
Recomendações e alertas sobre procedimentos de desinfecção em locais públicos realizados durante
a pandemia da COVID-19. Brasília,2020.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA
PANDEMIA DE COVID-19
PROCEDIMENTO Nº 08: Boas Práticas de Higiene das Mãos
Data de Elaboração: 26/06/2021

Data de Revisão:

1) Orientações gerais
A lavagem das mãos é essencial. Consiste em lavar todas as partes das mãos com água e sabonete
por pelo menos 20 segundos, com uma secagem cuidadosa e, se possível, usando uma toalha de papel
descartável. Toalhas para uso coletivo devem ser evitadas.
Caso contrário, o uso de uma solução de álcool gel pode ser considerado, inclusive na ausência de
acesso imediato a um ponto de água. Para os mais jovens, o uso do álcool gel deve ser realizado sob a
supervisão de um adulto. Muito cuidado com álcool gel, pois o uso inadequado pode levar à intoxicação
em crianças e lesão de córnea, se a mão embebida em álcool for levada aos olhos.
A lavagem das mãos deve ser realizada, no mínimo:
● Após a chegada à escola, de preferência em pia na entrada (na impossibilidade da pia, álcool em
gel) supervisionada por colaborador da escola;
● Antes de voltar para a aula, principalmente após o recreio;
● Antes e depois de cada refeição;
● Antes de ir ao banheiro e depois de usá-lo;
● Depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar.
*Importante:
• Favorecer o uso de equipamentos individuais descartáveis (balde de tinta, por exemplo) ou, na sua
falta, garantir a desinfecção regular adequada;
• Usar apenas equipamentos individuais e pessoais, evitar o empréstimo de equipamentos coletivos
ou fornecer métodos adequados de desinfecção;
• Favorecer as leituras do professor para limitar o manuseio dos livros;
• Favorecer descobertas e cultura por meios audiovisuais (projeção de visitas virtuais a museus,
filmes etc.);
• Favorecer jogos que não exijam tocar em superfícies comuns e não passem entre as mãos. Por
exemplo: jogos de mímica, de adivinhação etc.
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4) Referências:
1- Protocolo Sanitário de retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia da
Covid-19 em Minas Gerais, disponível em: https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/1_2021/06junho/16-06-protocolo_retorno_aulas.pdf.
2- ANVISA. Nota técnica nº 47/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, de 15 de maio de 2020.
Recomendações sobre produtos saneantes que possam substituir o álcool 70% e desinfecção de
objetos e superfícies, durante a pandemia de COVID-19. Brasília, DF, 2020. Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+T%C3%A9cnica+47.pdf/242a3365-2dbb-4b58-bfa8-64b4c9e5d863.
3- BRASIL. Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Portaria Conjunta
Nº 20, de 18 de junho de 2020. Estabelece as medidas a serem observadas visando à prevenção,
controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho.
4- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 34, de 04 de abril de 2020.
Recomendações e alertas sobre procedimentos de desinfecção em locais públicos realizados durante
a pandemia da COVID-19. Brasília,2020.

