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1. OBJETIVOS 

• Adaptar para a rotina da escola as diretrizes oficiais referentes a prevenção e 
controle da pandemia (Covid19); 

• Detectar precocemente casos suspeitos de Covid19 na comunidade escolar; 

• Prevenir a ocorrência de surtos de Covid19 no ambiente escolar; 

• Instituir as medidas de desinfecção dos distintos ambientes da escola e as 
medidas de proteção individual de alunos, professores e funcionários da escola. 

 
2. CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 
Há pouco mais de um ano o mundo vivencia a maior crise sanitária do século 21 com 
a emergência e rápida disseminação de um novo coronavírus e suas variantes, 
denominado Covid19. Ainda que cerca de 80% dos casos sejam da forma leve ou 
mesmo assintomática (particulamente entre as crianças e adolescentes) a fração dos 
que desenvolvem formas moderadas e graves impacta diretamente na morbidade 
(inclusive pós-infecção), na mortalidade, na sobrecarga dos serviços de saúde e no 
funcionamento geral da sociedade, com importantes prejuízos sanitários e 
econômicos. 
 
Trata-se de uma doença de transmissão respiratória, por meio de gotículas que são 
expelidas ao falar, tossir ou respirar e por contato ao tocar objetos ou superfícies 
contaminadas com secreções respiratórias e depois levar a mão à boca, nariz ou olhos. 
Também já foi documentada transmissão aérea em ambientes fechados e sem 
ventilação e por procedimento gerador de aerossol (nebulização, por exemplo). A 
transmissão fecal-oral ainda não foi comprovada. 
 
O período de incubação varia de 2-14 dias, em média 4-5 dias e admite-se que o 
período de transmissão máximo seja de 10 dias para indivíduos com as formas 
leves/moderadas e sem comprometimento do seu sistema imunológico e de 20 ou 
mais dias para os que tem as formas graves da doença ou que tenham algum 
comprometimento do seu sistema imunológico. 
 
Os sinais e sintomas da doença são inespecíficos, variando de um resfriado comum 
que evolui espontaneamente para cura até os de uma síndrome respiratória aguda e 
grave que demandam cuidados em UTI. Chama-se atenção, no caso de crianças e 
adolescentes,  para o risco do surgimentos da chamada síndrome inflamatória 
multissistêmica pediátrica (SIM-P) que pode ocorrer dias ou semanas após a infecção 
pelo Covid19, tanto em pessoas saudáveis como em pessoas com alguma doença 
crônica preexistente. 
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3. DEFINIÇÕES DE CASO 
1. CASO SUSPEITO DE COVID-19  
● Síndrome Gripal (SG): Febre (inclusive relatada) + sintomas respiratórios agudos (tosse, dor de garganta, coriza 
- congestão nasal, rinorreia, espirros).  
● Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sem outra etiologia identificada: Síndrome Gripal + dispneia OU 
pressão persistente no tórax OU SatO2 < 94% em ar ambiente (a.a.) OU coloração azulada dos lábios ou rosto.  
 
OBS: Outros sintomas não específicos podem estar presentes: anosmia (ausência do olfato), ageusia (ausência 
do paladar), astenia, cefaleia, fadiga, mialgia e sintomas gastrointestinais (como dor abdominal e diarreia).  
 
2. CASO CONFIRMADO DE COVID-19: corresponde a combinação de distintos critérios clínicos, epidemiológicos, 
laboratoriais e de imagem. 
 
3. CASO DESCARTADO DE COVID-19 Caso suspeito de SG ou SRAG com resultado laboratorial negativo OU 
confirmação laboratorial para outro agente etiológico.  

 
4. DEFINIÇÕES DE CONTATO, QUARENTENA E ISOLAMENTO: VIDE DOCUMENTO 
ANEXO DA SOCIEDADE DE PEDIATRIA DO DISTRITO FEDERAL. 
 
5. ORIENTAÇÕES GERAIS 

QUANDO UM ALUNO APRESENTAR QUADRO DE COVID-19 CONFIRMADO: 
 

• Informar toda a comunidade escolar via circular (não expor o aluno/família), reforçar que alunos com 
sintomas respiratórios não frequentem a escola e que procurem atendimento médico  
Na circular geral que será enviada aos pais deverá estar especificado que haverá um comunicado 
específico para a turma da criança com quadro confirmado. 

• Orientar quarentena de 14 dias da turma que foi exposta (contados a partir da última data da exposição 
ao caso confirmado). 

• Informar o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da região sobre o caso confirmado na escola. 

• O CVE fará as orientações necessárias ao gestor escolar, e poderá monitorar os familiares deste aluno 
(suspeito/confirmado), bem como, os demais alunos que tiveram contato próximo com o caso 
confirmado. 

 
 

QUANDO A ESCOLA IDENTIFICAR UM ALUNO COM SINAIS E SINTOMAS RESPIRATÓRIOS: 
 

• O aluno deverá ser encaminhado para a tenda onde permanecerá, isolado dos demais alunos da turma, 
até a chegada de seus familiares. 

• A temperatura deverá ser aferida e deverá ser realizado o preenchimento da ficha de ocorrências.  

• Após utilizar o termômetro, higienizar com algodão e álcool 70%. 

• Comunicação aos familiares: deixar claro que o aluno pode apresentar outras doenças e não 
necessariamente Covid-19, mas que necessita de avaliação médica e atestado (e preenchimento do 
formulário específico de avaliação médica)para retorno às atividades presenciais. 

• Após a saída do aluno, a equipe de limpeza deverá ser acionada para higienização do espaço onde o 
aluno permaneceu até a chegada de seus familiares. 
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MEDIDAS DIÁRIAS QUE DEVEM SER ADOTADAS PARA PREVENÇÃO E PARA 
CONTROLE DA DOENÇA COVID-19 (ENTRE OUTRAS) NA ESCOLA:

 
 

EVITAR AGLOMERAÇÕES E CONTATO PRÓXIMO COM OUTRAS PESSOAS: 
• Não visitar pessoas com suspeitas ou casos confirmados que estejam internadas ou isoladas em casa. 

• Não visitar amigos e parentes com doenças respiratórias. 

• Não participar de eventos com concentração de pessoas. 
 
 

REALIZAR LAVAGEM FREQUENTE DAS MÃOS 
• Incentivar os alunos a lavar as mãos com maior frequência e a utilizar o álcool gel (no ambiente escolar e 

fora dele) 

• Equipe escolar deve priorizar a lavagem das mãos com água e sabão em diversos momentos durante 
seu trabalho: 

 
✓ Ao chegar na escola; 
✓ Antes de preparar os alimentos; 
✓ Antes de auxiliar na alimentação das crianças; 
✓ Antes das refeições; 
✓ Antes e após cuidados relacionados às crianças (troca de fralda, limpeza nasal etc.); 
✓ Após tocar em objetos ; 
✓ Antes e após o uso do banheiro; 
✓ Após a limpeza de um local; 
✓ Após remover lixo ou outros resíduos; 
✓ Após tossir, espirrar e/ou assuar o nariz (em caso de quadro alérgico); 
✓ Antes e após cuidar de ferimentos; 
✓ Antes e após administrar medicamentos; 

 

• Quando a lavagem das mãos com água e sabão não for realizada seguindo as etapas recomendadas, 
proceder a aplicação de álcool gel com fricção. 

• Proceder a higienização das mãos das crianças (também) após a troca de fraldas. 

• O celular é um equipamento de muita manipulação e circulação em diferentes espaços, por isso deve ser 
higienizado com frequência. 

• Não será permitido o uso de celulares em ambientes para refeição. 
 
 
AO ESPIRRAR OU TOSSIR TROCAR A MÁSCARA POR UMA LIMPA. 
 
Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca: 

• Essa prática é mais difícil de ser realizada, mas deve ser incentivada tanto pela equipe escolar como para 
com os alunos. 

 
Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas: 

• Explicar aos alunos sobre a importância de evitar o compartilhamento de objetos pessoais. 

• Para os alunos mais novos, evitar atividades pedagógicas que incentivem o compartilhamento de 
materiais que possam ser levados a boca. 
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Orientar os familiares para que mantenha as unhas dos alunos bem cortadas/aparadas: 

• As mãos são uma fonte de contaminação, por esse motivo é importante manter os cuidados de higiene 
e unhas aparadas. 

• A equipe escolar deverá manter as unhas bem aparadas e não permanecer com esmaltes descascados. 
 
Incentivar a troca de roupa pessoal diariamente (colaboradores e alunos): 

• Proceder a troca de roupas diariamente (equipe escolar). Ao chegar na escola, trocar a roupa que deverá 
ser composta por calça longa e camiseta uniforme.  

• Orientar os familiares para proceder a troca de uniformes das crianças diariamente e a utilização de 
calçado fechado. 

 
Uso de máscaras e protetor facial/óculos: 

• Equipe escolar: uso obrigatório de máscara, preferencialmente N95 e protetor facial/óculos. 

• Alunos: uso obrigatório de máscara. 

• Cada aluno e colaborador, deverá trazer seu kit contendo, no mínimo, três máscaras (para realizar a 
troca sempre que necessário). 

 
Manter os ambientes bem arejados: 

• Nos dias que for necessária a utilização de ar condicionado, o professor será responsável por desligar a 
cada 2 horas para permitir a renovação do ar (manter sempre portas e janelas abertas). 
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FLUXOGRAMA:
 

 

PROCEDIMENTOS DE ENTRADA 
 

1. Pais: chegada pelo lado de fora da escola (área comercial). Devem manter distanciamento e aguardar a 
assistente ou professora de sala buscar a criança na guarita;  

2. Criança: ao chegar, será realizada a aferição de temperatura e a higienização das mãos com álcool em 
gel; 

3. Após passar pela guarita, no corredor externo de passagem, haverá o tapete sanitizante para 
desinfecção de sapatos; 

4. Após desinfecção dos sapatos – assistentes devem formar fila para adentrar os ambientes internos, 
observando o distanciamento conforme marcações no piso; 

5. Assistente/Professor de sala designada realiza higienização da lancheira ou sacola plástica de itens 
pessoais com álcool 70%. 

6. Assistente/Professor leva a(s) criança(s) até o primeiro ambiente, de acordo com o horário da rotina 
específica de cada turma. 

7. Assistente/Professor retorna à fila para buscar outras crianças e repetir o procedimento. 
 
 

PROCEDIMENTOS DE SAÍDA 
 

1. Pais devem cumprir horários escalonados designados para cada turma ao buscar as crianças. 
2. Aguardar a criança na guarita (mantendo distanciamento mínimo) – porteiro oferece higienização das 

mãos com álcool em gel. 
3. Assistentes/Professores/Porteiros farão a entrega específica de cada turma na guarita, conforme o 

horário designado,  onde serão recepcionados pelos pais. 
4. Caso os pais necessitam buscar antes do horário designado, deverá ser realizado pré-agendamento 

junto à secretaria da escola (via contato telefônico ou e-mail). 
 
 

SECRETARIA 
 

1. Visitantes e Pais da escola, somente poderão adentrar a secretaria com agendamento prévio. Horários 
para atendimento: 9h, 10h, 11h, 12h e 14h30min.  Antes e após cada visita, o ambiente será higienizado 
por completo. Foram instaladas barreiras de vidro entre o pessoal do atendimento e o(a) visitante. 

 
 

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS SALAS 
 

1. Higienização especializada (sanitização com empresa contratada) 1 vez por semana. 
2. Equipe de limpeza deverá seguir, rigorosamente, o protocolo específico de higienização dos ambientes 

da escola. A equipe receberá treinamento de empresa especializada. 
3. Equipe de limpeza deve realizar a desinfecção de locais críticos (chão, paredes, portas, maçanetas, 

móveis, dispenser de sabão/álcool/papel, botão de descarga, torneiras, trocador de fralda e demais 
locais frequentemente manipulados pela comunidade escolar) com produto hospitalar a cada troca de 
turma. 

4. Professores e assistentes devem higienizar com álcool 70 qualquer item, móvel ou objeto que for 
tocado. 
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PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS 
 

1. Será permitida a ida de uma criança (por vez) ao banheiro. 
2. A criança deve ser (sempre) acompanhada por um adulto. 
3. Após o uso, o adulto deverá realizar a desinfecção do banheiro para a próxima utilização. 

 
 

 
*PROCEDIMENTOS GERAIS A SEREM OBSERVADOS EM CADA AMBIENTE: 

 
1. Realizar a higienização das mãos dos alunos (com álcool 70 em gel) antes de entrarem e saírem de 

cada ambiente. 
2. As turmas devem ser subdivididas em pequenos grupos de 4 a 5 crianças. Obs.: Jardim II possui uma 

configuração diferenciada. 
3. As salas devem ter centros de atividades para cada grupo pequeno. 
4. Cada aluno(a) deve possuir seu próprio kit individual (estojo completo e brinquedos). 
5. A cada troca de centro, todo o local deve ser higienizado pelas assistentes e professores. 
6. Antes de sair da sala a equipe deve se certificar que tudo foi higienizado para a utilização da próxima 

turma. 
7. Todas as portas e janelas devem ser mantidas abertas permitindo a circulação de ar no ambiente. 

 
 
 

PROCEDIMENTOS DOS AMBIENTES INTERNOS 
 

1. Jardim II com sala de apoio – 16 alunos. *Observar os procedimentos gerais a serem aplicados nesse 
ambiente.  Deve-se realizar a subdivisão da turma em 2 grupos de 10 alunos na sala grande e 1 grupo 
de 6 na sala de apoio (ambos ambientes com centros de atividades). Os alunos devem ser dispostos em 
conjuntos de carteiras e mesas individuais obedecendo o distanciamento entre cada criança. O 
professor e/ou assistente será responsável pela higienização de cada carteira e cadeira a cada troca de 
centro. Quando houver, a troca de centros deverá ocorrer de dois em dois, conforme a dupla 
professor(a)/assistente realiza as higienizações. 

2. Brinquedoteca: *Observar os procedimentos gerais a serem aplicados nesse ambiente. Espalhar a turma 
com distanciamento adequado entre crianças.  Se necessário, utilizar a varanda externa para no máximo 
três alunos. Cada criança deve receber um brinquedo específico. Higienizar cada brinquedo quando 
houver troca. Realizar trocas de brinquedos frequentemente.  

3. Sala de artes: *Observar os procedimentos gerais a serem aplicados nesse ambiente. Cada criança 
receberá um kit de materiais individuais higienizados.  Foram instaladas, em cada mesa, divisórias de 
acrílico transparente para facilitar a interação entre os colegas com segurança.  Deve ser realizada a 
higienização dos materiais e móveis após sua utilização (os materiais devem ser guardados 
separadamente por aluno). Priorizar a utilização de material reciclado que poderá ser descartado. 

4. Ambientes utilizados para Lanches e Almoços: *Observar os procedimentos gerais a serem aplicados 
nesse ambiente.  Assim como na sala de artes, foi instalado em cada mesa divisórias de acrílico 
transparente para facilitar a interação entre os colegas de maneira segura.  A higienização do ambiente, 
móveis e crianças deve ser realizada antes e após cada refeição. 

5. Sala de leitura/multimídia: *Observar os procedimentos gerais a serem aplicados nesse ambiente.  As 
crianças serão espalhadas com distanciamento adequado em cadeiras/mesas, que devem ser 
higienizadas antes e após utilização. Para leituras, priorizar a utilização da tela (acervo literário digital), 
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quando for utilizado livro físico (capa dura), este deverá ser higienizado após a utilização.   
6. Fraldário: *Observar os procedimentos gerais a serem aplicados nesse ambiente. Somente será 

permitida a troca de fraldas de uma criança por vez. É imprescindível que o adulto responsável utilize 
luvas e demais acessórios de segurança e de higiene. Observar a colocação e retirada adequada das 
luvas e substituição a cada troca de fraldas. O espaço utilizado para a troca de fraldas deve ser 
devidamente higienizado após a utilização, deixando-o preparado para a próxima troca.  
 

 

PROCEDIMENTOS DOS AMBIENTES EXTERNOS 
 

1. Parquinho: Esse ambiente será subdividido em duas áreas por uma tela móvel para impedir a fluxo de 
alunos entre as áreas. As turmas serão divididas em dois grupos, para cada ambiente, com a supervisão 
de professor/assistente em cada área. Os alunos devem manter distanciamento durante as brincadeiras. 
Após a saída do parque, todo o ambiente deve ser higienizado para a próxima utilização. Não será 
permitida entrada de pessoas que não forem designadas para permanecer no local e no horário 
específico. 

2. Tenda: Deve ser utilizada uma turma de cada vez. As turmas deverão ser subdivididas em pequenos 
grupos de 4 a 5 crianças. Cada aluno(a) deverá possuir seu próprio kit individual (estojo completo e 
brinquedos). A cada troca de centro, o local deve ser higienizado pelas assistentes e professores. Antes 
de sair da tenda, a equipe deve se certificar de que tudo foi higienizado para a utilização da próxima 
turma. 


