
Avenida Senador Souza Naves, 687 - Cruzeiro doSul - PR | CEP 87650

    PPrreeffeeiittuurr
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

  

 

 

COMISSÃO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DA 
PANDEMIA DA COVID

“Comitê 

Decreto nº. 

 

 
 
 
 

PR | CEP 87650-000 | Brasil | Fone:44-3465-1167 

rraa  MMuunniicciippaall  ddee  CCrruuzzeeiirroo  ddoo  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

C.N.P.J. Nº 75.731.034/0001-55 
Gestão 2017/2020  

 
 
 

COMISSÃO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DA 
PANDEMIA DA COVID-19 

 

Comitê Volta às Aulas” 
 

Decreto nº. 90 de 21 de setembro e 2020
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CRUZEIRO DO SUL 
NOVEMBRO/2020 

 

www.cruzeirodosul.pr.gov.br 

  SSuull  

COMISSÃO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DA 

e 2020 

 



Avenida Senador Souza Naves, 687 - Cruzeiro doSul - PR | CEP 87650-000 | Brasil | Fone:44-3465-1167 www.cruzeirodosul.pr.gov.br 

    PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  CCrruuzzeeiirroo  ddoo  SSuull  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

C.N.P.J. Nº 75.731.034/0001-55 
Gestão 2017/2020   

  

 

 
GRUPO DE TRABALHO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E 

REVISÃO DESSE PROTOCOLO DE RETORNO 
 

Esbelta Ferreira Pinto Representante do Departamento Municipal de Educação; 
Danieli Castanheiro de Santi - Representante dos profissionais da Educação;  
Douglas Augusto Sitoni - Representante da Administração Municipal; 
Carlinhos Aparecido de Oliveira - Representante da Secretaria Municipal de 
Saúde; 
Manoel Antonio de Sousa - Representante do Conselho Tutelar; 
Simone Canônico Rovida - Representante do Conselho Municipal de Educação; 
Tatiane Carneiro da Anunciação Boto - Representante do Departamento de 
Assistência Social; 
Dálcio José Lançoni Diretor do Colégio Estadual Dr. Romário Martins; 
Walter Gayardoni D`Aloia – Diretor da Escola Estadual Eurides Cavalcanti 
Tenório;  
Roseli Aparecida Antonio Tofanelli – Diretora dos Centros Municipais de 
Educação Infantil Anália Mendes Tenório e Chapeuzinho Vermelho; 
Maria Aparecida Corniani Grande – Diretora da Escola Municipal Professor 
Flávio Sarrão; 
Ana Luisa Akemi Takemoto - Representante dos estudantes da Educação 
Básica:  
Michel Rodrigo Carneiro Hoinoski - Representante do Comitê Municipal do 
Transporte Escolar 

 
 

Agradecimento especial ao Núcleo Regional de Educação de Paranavaí 
pelo apoio e contribuições na elaboração deste documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avenida Senador Souza Naves, 687 - Cruzeiro doSul - PR | CEP 87650-000 | Brasil | Fone:44-3465-1167 www.cruzeirodosul.pr.gov.br 

    PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  CCrruuzzeeiirroo  ddoo  SSuull  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

C.N.P.J. Nº 75.731.034/0001-55 
Gestão 2017/2020   

  

 

SUMÁRIO 
 
APRESENTAÇÃO ......................................................................................................................... 4 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................... 4 

ESTRATÉGIA X PROTOCOLO SANITÁRIO ................................................................................. 5 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AS ESCOLAS ............................................................................ 5 

ORIENTAÇÕES SOBRE SAÚDE .................................................................................................. 6 

ORIENTAÇÕES PARA A FAMÍLIA E RESPONSÁVEIS ............................................................... 7 

ORIENTAÇÕES PARA OS ESTUDANTES ................................................................................... 7 

MEDIDAS SOCIAIS DE SAÚDE .................................................................................................... 8 

DISTANCIAMENTO FÍSICO ....................................................................................................... 8 

ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES ........................................................................................... 8 

ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DOS REFEITÓRIOS E COZINHAS ........................................ 9 

Recomendações de Limpeza de Refeitórios e Cozinhas ....................................................... 10 

Orientações para as Merendeiras .......................................................................................... 10 

ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DOS SANITÁRIOS ............................................................... 11 

ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DOS ESPAÇOS COLETIVOS ONDE CIRCULAM OS 
ADULTOS ................................................................................................................................. 11 

LIMITAÇÃO DO ACESSO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO .......................................................... 12 

EVENTOS PÚBLICOS .............................................................................................................. 12 

TRIAGEM DE TEMPERATURA CORPORAL E ESCALONAMENTO DE ENTRADA ............... 12 

RECREIO/INTERVALO ............................................................................................................ 14 

BEBEDOURO E GARRAFA DE ÁGUA ..................................................................................... 15 

FINAL DA AULA ....................................................................................................................... 15 

AULAS ESPECIAIS E OUTRAS ATIVIDADES ......................................................................... 16 

TRANSPORTE ESCOLAR ....................................................................................................... 16 

Orientações para os motoristas ............................................................................................. 17 

Regras para Transporte ........................................................................................................ 17 

HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE E DE SUPERFÍCIES ............................................................. 18 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, USO DO ÁLCOOL EM GEL E DE MÁSCARAS ......................... 18 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS ......................................................................................................... 19 

Orientações para Direção e Equipe Pedagógica: ...................................................................... 19 

Orientações Pedagógicas ......................................................................................................... 19 

ATENÇÃO ESPECIAL À EDUCAÇÃO INFANTIL ....................................................................... 21 

Recomendações de limpeza para grupos dos CMEIS .............................................................. 25 

CASOS DE CONTAMINAÇÃO .................................................................................................... 25 

GRUPO DE RISCO – QUEM NÃO PODE RETORNAR ............................................................... 25 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................................... 26 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................................ 27 

ANEXO 1 ............................................................................................................................... 28 



Avenida Senador Souza Naves, 687 - Cruzeiro doSul - PR | CEP 87650-000 | Brasil | Fone:44-3465-1167 www.cruzeirodosul.pr.gov.br 

    PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  CCrruuzzeeiirroo  ddoo  SSuull  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

C.N.P.J. Nº 75.731.034/0001-55 
Gestão 2017/2020   

  

 

 
 
 APRESENTAÇÃO 

 
Para prevenção e segurança de toda comunidade acadêmica, colaboradores, 

fornecedores e comunidade em geral, o Departamento Municipal de Educação, através 
da sua Diretora Esbelta Ferreira Pinto, nomeou um Grupo de Trabalho composto por 
servidores e gestores de diversas áreas da administração municipal, com o objetivo de 
estudar, planejar e executar ações de acompanhamento, conscientização e prevenção da 
Covid-19 no âmbito educacional. 

 

INTRODUÇÃO  

 
As aulas nas instituições de ensino da rede pública e privada foram suspensas por 

tempo indeterminado a partir do dia 20 de março de 2020, em decorrência do Decreto nº. 
4230, assinado em 16 de março de 2020 e do Decreto Municipal 25/2020 de 18 de março 
de 2020, como forma de reduzir o contato entre as pessoas e como contenção da 
propagação do novo coronavírus. 

A Rede Municipal de Ensino de Cruzeiro do Sul, Paraná, conta com 66 docentes, 31 
profissionais da área da educação e atende mais de 600 estudantes, das mais diversas 
condições sociais e financeiras.  

Atualmente atendemos 249 alunos da educação infantil, 265 alunos do ensino 
Fundamental I e 81 alunos da EJA, divididos entres as três Instituições Municipais de 
Ensino: CMEI Anália Mendes Tenório, CMEI Chapeuzinho Vermelho e Escola Municipal 
Professor Flávio Sarrão – EIEF EJA.  Todos demandam proteção, segurança e atenção 
no retorno às aulas presenciais.  

Cientes do grave risco à saúde pública que a COVID-19 representa para todos, 
ações foram planejadas neste documento para prevenir e minimizar os impactos que o 
vírus poderá causar com o retorno das aulas presenciais no município.  

O retorno das atividades nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino 
somente será possível mediante a anuência das autoridades sanitárias e da elaboração 
de um plano por cada escola que apresente ações e estruturas adequadas que garantam 
o retorno seguro dos estudantes, docentes, servidores e colaboradores. 

Os objetivos deste protocolo são: traçar diretrizes para proporcionar um ambiente 
institucional seguro e saudável no contexto da pandemia; orientar os procedimentos 
básicos a serem adotados para a manutenção das atividades no âmbito escolar;  

 

Esse material contém orientações gerais para referência. Cada unidade deve 
realizar suas reflexões, analises críticas e ajustes a sua realidade, garantindo 
sempre os direitos a vida, a saúde e a educação de todas as crianças, estudantes e 
trabalhadores em educação. 
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ESTRATÉGIA X PROTOCOLO SANITÁRIO  

 
O Ministério da Educação (MEC) desenvolveu um Guia para orientar as redes de 

ensino da educação básica sobre o funcionamento e o desenvolvimento de atividades 
educativas e administrativas com vistas ao retorno das atividades presenciais. Este guia 
determina apresenta fases ou períodos de implementação dos protocolos de volta às 
aulas sugeridas pela OMS, que considera os níveis de intensidade da transmissão da 
Covid-19, e associou-se uma cor a cada uma delas para facilitar a compreensão: nenhum 
caso (azul), transmissão esporádica (verde), transmissão em grupos específicos 
(amarela) e transmissão comunitária (vermelha). 

Para cada fase são apresentadas orientações gerais sobre as condições prévias 
que devem ser consideradas no que se refere à infraestrutura material e de pessoal, e 
também em ações de sensibilização de estudantes, pais ou responsáveis. 

As medidas sociais em saúde que deverão fazer parte do Plano de Retorno das 
atividades escolares presenciais são: os cuidados com o transporte escolar, com as áreas 
comuns, com o uso da biblioteca, com o uso de equipamentos de proteção individual e de 
proteção coletiva e com a ventilação dos ambientes; as medidas mais adequadas dentro 
das salas de aula de acordo com a cor da fase em que se encontra a região e as 
estratégias a serem adotadas para garantir o distanciamento físico entre grupos. 

Nosso município enquadra-se atualmente na fase verde, com Transmissão 
esporádica: área que comporta um ou mais casos, importados ou locais. Nessa situação, 
todas as escolas podem ser abertas. Se alguma for fechada, a reabertura poderá ocorrer 
desde que haja, previamente, um bom controle da transmissão generalizada prévia, 
obtido por meio de medidas de saúde pública.  

Considerando essa informação o Departamento Municipal de Educação e a 
Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da COVID-19 (Comitê Volta às 
Aulas) traçaram neste protocolo orientações gerais a serem seguidas pelas unidades 
escolares no retorno das aulas presenciais. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AS ESCOLAS 
 
 
Alguns procedimentos a serem observados pelas escolas antes do retorno das 

atividades presenciais: 
 
1. Atualizar a lista de todas as pessoas envolvidas na instituição de ensino, todos os 

profissionais da educação e alunos, com os respectivos contatos; 
 
2. Verificar como está o processo de elaboração do Plano de Retorno das atividades 

escolares presenciais, destacando os pontos centrais desse Plano; 
 
3. Avaliar e definir se o retorno será de forma gradual ou se os alunos vão retornar 

todos de uma vez, bem como se a opção será pelo ensino híbrido ou pelo ensino remoto 
para alguma das séries ou etapas. 
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4. Avaliar todo o ambiente de trabalho, observando como estão as condições físicas 
e estruturais e se há condições de atender a retomada presencial das aulas, o trabalho 
administrativo e de serviços gerais (manutenção e limpeza); 

 
5. Avaliar a adequabilidade da ventilação dos espaços da escola; 
 
6. Verificar as condições de trabalho de todos profissionais da educação, inclusive a 

existência de EPIs suficientes para todas as pessoas que trabalham com recepção, 
manutenção e limpeza; 

 
7. Avaliar se as condições de higiene de todos os espaços estão adequadas, com 

água, sabonete de limpeza das mãos e álcool em gel 70% disponíveis para todos; 
 
8. Definir formas de garantir a frequência adequada da limpeza dos ambientes, 

cuidando do suprimento de água sanitária, álcool, materiais descartáveis, entre outros, e 
também de equipe suficiente para o trabalho; 

 
9. Decidir como será o processo de alimentação dos alunos: se ocorrerá dentro das 

salas de aula ou em cantinas/refeitórios, se há espaço de atendimento para garantir a 
distância mínima entre pessoas, se há condições para revezamento de horários; como 
será a distribuição de alimentos; 

 
10. Criar mecanismos para monitorar o cumprimento das medidas sociais e 

sanitárias; 
 
11. Analisar se há condições para realizar treinamento e capacitação da 

comunidade acadêmica; 
 
 

ORIENTAÇÕES SOBRE SAÚDE  
 
As orientações contidas aqui deverão respeitar as diferenças existentes na 

estrutura, tempos e espaços de cada etapa e modalidade da Rede Municipal de Ensino e 
deve ser repassada a toda comunidade escolar:  

 
● Doença, formas de transmissão, práticas de proteção e segurança;  
● Normas de higiene e limpeza;  
● Organização da comunicação com a comunidade escolar;  
● Plano de fluxo institucional (entrada e saída);  
● Procedimentos em ambientes coletivos;  
● Procedimentos para o retorno à escola.  
 
Dentro da formação que ocorrerá em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, 

os gestores, professores e todos os demais funcionários deverão receber informações 
sobre todos os aspectos voltados aos protocolos de saúde, às regras de distanciamento 
físico e ao uso de máscaras para si e para os estudantes sob sua responsabilidade, 
quando necessário, ao fluxo institucional e à importância da comunicação.  
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Atenção especial será dada à equipe de limpeza que, além de passar por formação 
em protocolos de saúde, aprenderá sobre os novos procedimentos de limpeza, utilização 
e gestão de suprimentos. Da mesma forma, os profissionais que atuam nas cozinhas das 
escolas passarão por formação sobre esses procedimentos e em relação aos cuidados 
com os alimentos. Os transportadores de crianças também farão parte da formação para 
que procedimentos rigorosos sejam seguidos e a saúde das crianças seja preservada.  

 

ORIENTAÇÕES PARA A FAMÍLIA E RESPONSÁVEIS 
 
Os familiares desempenharão um papel vital ao trazer os estudantes de volta à 

escola. Se houver dor no corpo, tosse, dor abdominal, diarreia, dor no peito, manchas 
pelo corpo ou febre (37,5° C ou superior), a criança não entrará na escola.  

Os familiares serão claramente informados, nas semanas anteriores à reabertura 
sobre: 

 ● as condições de abertura da escola;  
● seu papel ativo no respeito às medidas de distanciamento físico (explicação para a 

criança, fornecimento de lenços descartáveis, etc.);  
● o monitoramento do aparecimento de sintomas na criança; 
● o que fazer em caso de sintomas;  
● o procedimento aplicável quando um caso surgir;  
● os números de telefone úteis para obter informações e detalhes de contato da 

equipe médica, caso necessário;  
● a proibição de entrar nos prédios da escola;  
● pontos e horários de recepção e saída para estudantes;  
● horários a serem respeitados para evitar aglomerações nos momentos de 

recepção e partida.  
 
 

ORIENTAÇÕES PARA OS ESTUDANTES  
 
Na primeira semana de aulas, os estudantes receberão informações sobre o que é 

uma pandemia, como se transmite a doença, práticas sobre distanciamento físico, higiene 
das mãos e procedimentos gerais. Isso será adaptado à idade dos estudantes (design 
gráfico, vídeo explicativo, música, representação da distância, etc.). Essa ação será 
repetida o quanto for necessária para que a implementação das prescrições se torne um 
ritual. Atenção especial será dada aos estudantes com deficiência, para permitir que 
aprendam sobre os protocolos de saúde, utilizando recursos diferenciados.  
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MEDIDAS SOCIAIS DE SAÚDE 

 

DISTANCIAMENTO FÍSICO 
 
 
A regra do distanciamento físico, cujo princípio é respeitar uma distância mínima de 

um metro entre cada pessoa, evita contato direto, contaminação respiratória e/ou 
gotícula. A organização estabelecida nas escolas deve permitir que esse princípio seja 
aplicado em todos os contextos e em todos os espaços (chegada e arredores da escola, 
recreação, corredores, alimentação escolar, banheiros, etc.).  

As regras de distanciamento físico mínimo de um metro entre cada pessoa devem 
ser aplicadas permanentemente, em qualquer lugar e por todos. Estas são as medidas de 
prevenção individual mais eficazes atualmente contra a propagação do vírus. 

Para tanto, as instituições de ensino deverão adotar as seguintes estratégias: 
 Realizar, no entorno da instituição de ensino, a marcação do distanciamento 

recomendado onde necessário a fim de evitar aglomerações nos momentos de entrada 
e saída; 

 Realizar, no interior da instituição de ensino, marcação do distanciamento 
recomendado onde necessário, como na fila para a verificação de temperatura, para 
entrar nas salas, no pátio, para usar o refeitório, banheiro, bebedouro, entre outros; 

 Sinalizar as carteiras que não serão utilizadas, a fim a cumprir o 
distanciamento mínimo solicitado em consonância com a metragem da sala de aula; 

 Manter janelas e portas abertas a fim de melhor ventilar os espaços. O uso do 
ar condicionado e ventilador devem ser evitados, mas caso seja necessário, caberá à 
instituição de ensino a verificação, manutenção e higienização rigorosa desses 
equipamentos; 

 Os horários de entrada e saída, e intervalo/recreio devem ser redefinidos e 
intercalados, de modo a evitar a aglomeração de pessoas e a circulação simultânea de 
grande número de estudantes nas áreas comuns e nos arredores do estabelecimento; 

 Fica proibido o compartilhamento de qualquer objeto (canetas, lápis, borracha, 
livros, cadernos, garrafas, dentre outros), recomendando-se especial atenção para o não 
compartilhamento de demais produtos pessoais; 

 As instituições de ensino deverão instalar barreiras físicas de acrílico ou acetato 
sobre balcões de atendimento ao público e fornecer protetor de acrílico aos 
trabalhadores que têm maior interação com o público. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES  
 
O respeito ao princípio do distanciamento físico é uma condição essencial para a 

saúde. Cada Unidade Educacional deverá avaliar sua capacidade de adequação do 
ambiente e, com base nas diretrizes, estabelecer o melhor cenário para segurança:  

● Nas áreas disponíveis das instalações e espaços ao ar livre;  
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● Estudo do layout das salas de aula e outros locais adequados para o ensino 
pedagógico;  

● Ventilar regularmente as instalações (durante o recreio, após o almoço, durante 
uma mudança de sala de aula, após a limpeza);  

● Garantir o fornecimento permanente de sabão líquido, papel higiênico e papel 
toalha nos banheiros;  

● Fazer a revisão das torneiras e dispositivos de sabão, papel toalha e das tampas 
das privadas;  

● Orientar os estudantes a fechar a tampa da privada antes de acionar a válvula da 
descarga, evitando aerossóis e contaminação das superfícies.  

 
 

ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DOS REFEITÓRIOS E COZINHAS  
 
O respeito pelas medidas de distanciamento físico se aplica a todos os contextos e 

espaços: tempos de trânsito, circulação, distribuição de refeições.  
Será necessário definir horários separados para refeições nos turnos, de modo a 

evitar aglomeração de estudantes. Se for impossível estabelecer distanciamento nos 
refeitórios de acordo com as prescrições anteriores, o lanche pode ser feito na sala de 
aula sob a supervisão de um adulto, de acordo com as regras higiene. 

Sugere-se que os estudantes tragam lanche de casa e comam em suas próprias 
mesas. No caso de receberem a merenda da escola, a distribuição deverá ocorrer de 
forma escalonada, prevendo limpeza prévia do local e respeitando o distanciamento 
mínimo recomendado para que não haja aglomeração no ambiente. 

Caso a instituição de ensino possua refeitório ou pátio pequeno, o lanche deverá 
ocorrer dentro das salas de aula e o recreio deverá ser escalonado. 

Caso a instituição de ensino possua um amplo refeitório com disposição de mesas ou 
amplo jardim e pátio, o momento da merenda pode ser realizado nesses locais, de forma 
escalonada, com marcações de espaços “não disponíveis” nos bancos e mesas que 
servirão para delimitar o distanciamento entre os estudantes. 

Caso seja do interesse da instituição de ensino, o lanche pode ser realizado próximo 
ao término das aulas, possibilitando que o estudante se alimente e possa ir para sua 
residência, não retornando para dentro das salas de aula. Orientar os alunos a manter o 
uso de máscaras até o horário de iniciar a refeição.  

Cuidados necessários:  
● Organizar a lavagem das mãos antes e após cada refeição;  
● Ao ajudar os estudantes a fazer refeições, garantir que a equipe use máscara e 

lave as mãos entre cada contato;  
● Limpar as mesas e cadeiras após as refeições;  
● Planejar como distribuir a água para limitar o contato;  
● Adaptar a distribuição de refeições e talheres para limitar o contato;  
● Gerenciar os materiais coletivos (bandejas, talheres, jarras de água, etc.) para 

limitar o contato;  
● Uso de pratos de vidro e talheres de alumínio são recomendados (a troca dos de 
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plástico será fundamental);  
● Ventilar o refeitório antes e depois, abrindo as janelas, por exemplo, ou assegurar 

uma ventilação adequada;  
● Colocar os resíduos em latas de lixo equipadas com sacos. Esvaziar as latas de 

lixo diariamente;  
● Lembrar com informe oral diário, os gestos de barreira e distanciamento para os 

estudantes no início de cada refeição, em particular o fato de não compartilhar comida, 
água, talheres.  

Recomenda-se que cada professor ou profissional da instituição de ensino traga o 
seu próprio lanche de casa. 

 

Recomendações de Limpeza de Refeitórios e Cozinhas 
 

 Certifique-se de que mesas, cadeiras, equipamentos e materiais sejam 
cuidadosamente limpos quando diferentes grupos se sucederem.  

 Garanta uma limpeza completa de mesas e cadeiras antes da chegada dos 
estudantes e entre cada uso. 

 A Unidade devera apresentar rotinas formalizadas de higienização periódica 
de áreas, superfícies, equipamentos e utensílios. 

 Todos os produtos utilizados deverão possuir registro no Ministério da 
Saúde.  

 Os equipamentos deverão ser higienizados antes e após sua utilização e, 
quando sem uso, equipamentos de bancada deverão ser embalados. 

 

Orientações para as Merendeiras 
 
• Manter bons hábitos de higiene pessoal e as boas práticas de manipulação dos 

Alimentos; 
• Utilizar mascara durante todo o expediente; 
• Aplicar as técnicas referentes às praticas de organização e higiene necessárias 

para Garantir alimentos seguros envolvendo todas as etapas de manipulação 
(recebimento, Cuidados com as embalagens, armazenamento, pré-preparo, prepare e 
distribuição (dos alimentos); 

• Restringir a entrada de pessoas na cozinha sem a paramentação e higienização 
adequada; 

• Proceder a limpeza das embalagens seguindo rigorosamente as orientações 
técnicas e protocolos de higiene da Vigilância Sanitária antes de colocar alimentos ou 
materiais dentro da cozinha. 

• Retomar a Importância de higienizar frutas, verduras e legumes crus.  
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 ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DOS SANITÁRIOS  
 
Os sanitários são ambientes de muita circulação na escola. Por esse motivo, o 

cuidado com eles deve ser redobrado e seu uso deve ser controlado para evitar 
aglomerações. Não pode faltar material para higiene.  

Os banheiros, lavatórios e vestiários devem ser higienizados antes da abertura, 
após o fechamento e a cada três horas. 

Escalonar o horário de ida aos banheiros e reforçar, em tais momentos, as questões 
de higiene, como lavar bem as mãos, uso do álcool em gel e máscara sobretudo nesses 
ambientes. 

Orientar a higienização prévia do assento sanitário antes do uso e a descarga deve 
ser acionada com a tampa do vaso sanitário fechada. 

Cuidados:  
● Limitar o número de pessoas presentes nos banheiros para respeitar o 

distanciamento físico.  
● Gerenciar o fluxo de estudantes para os banheiros (saída e retorno à sala de 

aula).  
● Certificar-se de que os mictórios utilizados estejam pelo menos 1 m separados ou 

neutralizem todos os outros mictórios.  
● Ventilar frequentemente as instalações sanitárias e/ou verificar se a ventilação 

está funcionando corretamente.  
● Pedir aos estudantes que lavem as mãos antes e depois de usar o banheiro.  
● Supervisionar a lavagem das mãos depois de ir ao banheiro de acordo com a 

equipe presente.  
● Certificar-se de que as instalações sanitárias permitam que estudantes e 

funcionários lavem as mãos o tempo todo (água, sabão líquido, prefira toalhas de papel 
descartáveis).  

● Garantir o fornecimento de consumíveis de uso nos banheiros durante o dia 
(sabonete líquido, papel higiênico, toalhas de mão descartáveis, etc.).  

● Garantir uma limpeza diária completa e desinfecção regular de superfícies 
frequentemente tocadas.  

● Garantir o descarte de latas de lixo sempre que necessário e pelo menos a cada 
turno.  

 
 

ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DOS ESPAÇOS COLETIVOS ONDE 
CIRCULAM OS ADULTOS  

 
Educadores também precisam cuidar das regras de distanciamento para evitar 

contato físico próximo e possível contágio. O uso de máscaras é obrigatório. 
 Importante atentar-se para:  
● Usar assentos com pelo menos 1 metro de distância e evitar sentar frente a frente  
● Ventilar regularmente ou garantir que a ventilação funcione corretamente.  
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● Bloquear as portas na posição aberta (para refrescar o ar e evitar vários contatos 
da maçaneta).  

● Permanecer com o álcool gel sobre a mesa, especialmente se houver troca de 
documentos em papel.  

● Garantir a desinfecção regular dos equipamentos coletivos (impressoras, 
fotocopiadoras, telefones etc.).  

 

 LIMITAÇÃO DO ACESSO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 
As instituições de ensino deverão limitar o acesso às suas dependências somente às 

pessoas indispensáveis ao seu funcionamento que não apresentem fatores de risco e 
desde que façam o uso de máscara. 

O atendimento ao público será feito de forma on-line ou via telefone. Caso seja 
necessário atendimento presencial, deverá ser previamente agendado. 

Na instituição de ensino que não houver monitores para o acompanhamento de 
estudantes que necessitem de auxílio, será permitida a entrada apenas de um 
responsável que precisará passar pela triagem de temperatura, higienização das mãos e 
deverá manter o distanciamento mínimo. 

Será permitida a entrada de fornecedores de insumos e prestadores de serviços de 
manutenção, preferencialmente fora dos horários de entrada, saída e intervalo dos 
estudantes, exceto em situação premente. Esses profissionais deverão seguir os 
procedimentos preventivos de uso obrigatório de máscara, higienização das mãos e 
passarão por verificação de temperatura antes da entrada ao Estabelecimento. 

 
 

EVENTOS PÚBLICOS 
 
Para respeitar as medidas de distanciamento físico e enquanto não forem liberados 

pelas autoridades de saúde, ficam cancelados os eventos com aglomeração de pessoas, 
ficam canceladas, comemorações de qualquer natureza, apresentações artísticas, 
eventos esportivos com público, entre outros. 

Quando liberadas, as instituições seguirão as recomendações das autoridades de 
saúde em relação à quantidade máxima de pessoas permitidas de forma a garantir o 
distanciamento físico adequado. 

 

TRIAGEM DE TEMPERATURA CORPORAL E ESCALONAMENTO DE 
ENTRADA 

 
Todo e qualquer sintoma, em especial tosse, febre, coriza, dor de garganta, 

dificuldade para respirar, fadiga, tremores e calafrios, dor muscular, dor de cabeça, perda 
recente do olfato ou paladar, apresentado por estudante ou outra pessoa da comunidade 
escolar, deve ser comunicado imediatamente à escola, a qual notificará a Unidade Básica 
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de Saúde (UBS). Recomenda-se que esse fluxo de comunicação seja previamente 
estabelecido para garantir efetividade das ações.   

Estabelecer a norma “se não estiver se sentindo bem, fique em casa” para todos os 
membros da comunidade escolar. Ao identificar um estudante com sintomas de síndrome 
gripal em sala de aula, a escola deve acionar os pais ou responsáveis, orientando que 
esse estudante seja imediatamente encaminhado à UBS mais próxima. Nesse caso, o 
estudante deverá aguardar em local seguro e isolado, até que pais ou responsáveis 
possam buscá-lo.  

 
Nos casos relacionados à escola: 
 
a) A direção da escola deve notificar as autoridades de saúde pública em caso 

positivo de Covid-19 entre alunos ou funcionários; 
b) Deve haver monitoramento da situação da comunidade escolar e avaliação de 

risco antes de considerar a possibilidade de suspensão das aulas ou fechamento da 
escola; 

c) Dependendo da política local, considerar o isolamento de pessoas ou grupos em 
uma sala de aula, caso o contato tiver sido restrito, evitando-se o fechamento da escola. 

 
A triagem de temperatura será realizada diariamente por meio de termômetros 

infravermelhos sem contato direto com a pele. Caso a verificação da temperatura 
registrada esteja maior ou igual a 37°C, o estudante deverá ser isolado e a instituição de 
ensino deverá entrar em contato com os pais ou responsáveis a fim de buscarem 
atendimento médico. Às instituições de ensino caberá: 

 Realizar a escala dos funcionários responsáveis pela triagem, fornecendo-lhes 
treinamento antecipado; 

 Aferir a temperatura de todas as pessoas que entrarem na Instituição de 
ensino; 

 Comunicar a direção ou coordenação, caso alguém se recuse a ter a 
temperatura aferida ou insista em entrar na instituição de ensino com a temperatura 
elevada; 

 Em caso de recusa ou impossibilidade de buscar-se o estudante febril, este 
deverá ser mantido, sem medicação, em uma sala apropriada e monitorada sua 
temperatura nos próximos 15 a 30 minutos, após a primeira aferição para avaliar se a 
temperatura está em ascensão ou em declínio; 

 Testar os equipamentos antes do início do fluxo de estudantes. 
 
Sugere-se que os horários de entrada e saída sejam escalonados, de forma a evitar 

aglomerações. 
Caso a instituição de ensino possua apenas um portão de entrada e saída, deverá 

realizar a entrada de forma escalonada. Casa possua dois ou mais portões, deverá 
destinar um portão para entrada e outro para a saída. 

Após aferição de temperatura e higienização das mãos, os estudantes deverão ser 
encaminhados diretamente para sua sala de aula. Todos os funcionários da instituição 



Avenida Senador Souza Naves, 687 - Cruzeiro doSul - PR | CEP 87650-000 | Brasil | Fone:44-3465-1167 www.cruzeirodosul.pr.gov.br 

    PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  CCrruuzzeeiirroo  ddoo  SSuull  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

C.N.P.J. Nº 75.731.034/0001-55 
Gestão 2017/2020   

  

 

deverão aferir temperatura e passar pela higienização. 
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 gel disponível, sempre com os adultos.  
● Medir a temperatura de cada estudante, com termômetro 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. 

 ● Identificar os fluxos de entrada e saída separando-os, se a configuração das 
instalações permitir. Se 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)  

● 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.  

● Organizar a lavagem das mãos (água e sabão com uma secagem cuidadosa, de 
preferência com uma toalha de papel descartável). O uso de uma solução de álcool gel, 
sob a supervisão de um adulto, pode ser considerado, de acordo com a idade das 
crianças.  

● Garantir acesso direto à sala de aula sem interrupção no retorno do intervalo ou 
em outra área de espera coletiva.  

 

RECREIO/INTERVALO  
 

O período do recreio deverá ser repensado de modo a respeitar os horários das 
refeições, mas, também, evitar aglomerações:  

● Procurar reduzir ao máximo a mistura de turmas ou grupos de idade; 
● 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 jogo 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 por métodos de barreira e 
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distanciamento físico (favorecer atividades não direcionadas que limitem a interação entre 
os estudantes).  

● Organizar a lavagem das mãos (água e sabão com uma secagem cuidadosa, de 
preferência com uma toalha de papel descartável. O uso de uma solução de álcool gel, 
sob controle rigoroso de um adulto, pode ser considerado).  

● Verificar se nenhum item pessoal é trocado. 
 

Os horários do recreio devem ser organizados de forma escalonada, necessitando 
de limpeza a cada troca de turno e sempre que possível, após os intervalos. 

Escalonar o horário de ida aos banheiros e reforçar, em tais momentos, as questões 
de higiene, como lavar bem as mãos, uso do álcool em gel e máscara sobretudo nesses 
ambientes. 

 

BEBEDOURO E GARRAFA DE ÁGUA 
 
Os bicos ejetores curtos (aqueles usados para beber direto no jato d’água) dos 

bebedouros deverão ser desativados pelo risco de contaminação caso a pessoa encoste 
os lábios neles. Os bicos em gancho (usados para abastecer copos ou garrafas) serão 
mantidos por ser possível utilizá-los com segurança. Sugere-se orientar os estudantes 
para: 

 Trazer garrafa identificada com o nome e, se possível, trazer mais de uma 
garrafa abastecida para evitar aglomeração durante o enchimento; 

 Não compartilhar garrafa com água, de forma alguma; 
 Caso seja necessário reabastecer a garrafa no ambiente escolar, prestar 

atenção para que o bocal não toque no bico ejetor; 
 Caso haja fila, respeitar o espaçamento entre as pessoas, conforme as 

marcações no piso; 
 Dar preferência para garrafa cuja porção que encosta nos lábios fique protegida 

por uma tampa. Os modelos em que essa porção fica desprotegida não são os mais 
indicados, pela possibilidade de contaminação. 

 

 FINAL DA AULA  
 
Os horários de saídas devem ser alternados com outros grupos, evitando 

aglomerações.  
Será necessário:  
● 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 
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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). 

 
 

AULAS ESPECIAIS E OUTRAS ATIVIDADES 
 
Nas aulas de Educação Física, assim como nas demais práticas desportivas, 

oferecidas pela instituição de ensino, fica vedado o contato físico entre os participantes, 
sendo recomendadas a adoção de prática remota, a substituição por aulas teóricas ou por 
atividades físicas que respeitem o distanciamento social e o não compartilhamento de 
materiais e objetos. 

Recomenda-se o fechamento da biblioteca, laboratórios de informática, laboratório 
de ciências, salas de projeções, brinquedoteca, parques e piscinas. 

Sugere-se que as crianças não levem seus próprios brinquedos para a escola, 
cabendo às escolas disponibilizá-los, bem como garantir sua limpeza e higienização, 
imediatamente após o uso, ficando vedado o compartilhamento de objetos entre as 
crianças. 

 
 

TRANSPORTE ESCOLAR 
 

Os veículos de transporte escolar deverão reforçar as medidas de higienização do 
interior dos automóveis e do sistema de ar condicionado, respeitando o limite de 
ocupação de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, sendo obrigatório o uso de 
máscaras, por todos os integrantes do veículo, durante todo o trajeto, devendo, ainda, as 
mochilas, serem higienizadas no momento da retirada do veículo, antes da entrega para a 
criança, professor ou pais ou responsáveis. 

Os veículos devem manter janelas abertas, evitando-se o uso de ar condicionado e 
os bancos deverão ser marcados para não utilização a fim de manter o distanciamento. 
Recomenda-se aferição da temperatura dos estudantes no momento da entrada no 
transporte. 

Realizar higienização das mãos durante os momentos de embarque e 
desembarque. A instituição de ensino deverá, por meio de informativo, comunicar 
motoristas de transporte escolar particular acerca das recomendações de segurança. 

Orientar alunos sobre medidas de higiene, segurança e distanciamento para evitar a 
transmissão do vírus, como: 

 
- Utilizar máscara corretamente no interior do veiculo em todo o período que 

permanecer no interior do veículo. 
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- Não deixar embarcar sem o uso da máscara, deixando sempre reservas, 
devidamente higienizada no veículo para eventuais necessidades. 

- Cobrir a boca com a parte interna do braço ao tossir. 
- Higienizar as mãos. 
- Evitar tocar com as mãos a boca, nariz EVITAR e olhos. 
- Evitar tocar vidros e partes metálicas. 
- Não mudar de lugar durante a viagem. 
- Respeitar locais indicados no assento. 
- Manter o distanciamento físico, respeitando as marcações os assentos. 
- Evitar contatos muito próximos, como abraços, beijos e apertos de mão. 
 
Manter a tampa da escotilha do teto aberta na parte dianteira e traseira, pois desse 

modo o equipamento funcionara como exaustor, auxiliando a renovação do ar no interior 
do veiculo. 

Informar aos pais ou responsáveis que os motoristas e monitores são 
comprometidos com as boas praticas e com a segurança, para que eles se sintam 
seguros. 

 

Orientações para os motoristas 
 
 ● Orientar motoristas e estudantes sobre medidas de higiene, como, cobrir a boca 

com a parte interna do braço ao tossir, higienizar as mãos, não mudar de lugar durante a 
viagem, manter o distanciamento físico;  

● Estabelecer uma rotina de limpeza e desinfecção entre viagens que contemple a 
cabine do motorista e assentos dos estudantes e superfícies tocadas com frequência 
(maçanetas, corrimões, barras, alças de apoio etc.);  

● Manter os ambientes ventilados, evitando circular com janelas fechadas;  
● Registrar as viagens realizadas para potenciais controles de infecção e medidas 

de quarentena.  
 

Regras para Transporte  
 
● Adotar o uso de máscara para motoristas e estudantes da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental;  
● Limitar a ocupação dos veículos com demarcação dos assentos liberados para 

uso;  
● Medir a temperatura de cada estudante, com termômetro sem contato físico antes 

de entrar no veículo. Se houver algum sintoma ou febre (37,5° C ou superior), a criança 
não deve utilizar o transporte escolar e tampouco ir para a escola;  

● Evitar aglomeração dos estudantes no momento de entrada no veículo na viagem 
de retorno para as residências.  

 
Caso haja formação de fila, sugere-se a demarcação no chão para garantir o 
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distanciamento social.  
 

HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE E DE SUPERFÍCIES 
 
Esses protocolos serão fundamentais para garantir a saúde de todos os 

profissionais que atuam na Unidade e dos estudantes. Devem ser realizados e 
monitorados frequentemente para evitar possíveis contágios. 

A higienização das salas de aula será realizada a cada 2 horas ou no máximo a 
cada troca de turno e a frequência deve ser observada pela direção da Instituição de 
Ensino, conforme o uso e a quantidade de pessoas no local. Sugere-se limpeza com 
água sanitária, respeitando o indicado na embalagem do produto. 

Reforçar a higienização de superfícies que são tocadas por muitas pessoas, como 
grades, mesas, carteiras, puxadores de porta e corrimões, antes do início das aulas, em 
cada turno e sempre que necessário. 

 Não utilizar almofadas de tecido (almofadões) nos ambientes da escola, 
tendo em vista a dificuldade de higienizar essas superfícies. Recomenda-se que 
sejam revestidas de material impermeável que permita a higienização frequente 
com álcool 70% líquido ou outro produto seguro autorizado pela ANVISA; 

 Sugere-se que cada estudante e professor higienize sua mesa, sobretudo 
em momentos de merenda; 

 Sobre a coleta de lixo, utilizar, se possível, latas de lixo sem toque, com 
acionamento por pedal, realizando os protocolos para depósito e retirada de 
resíduos; 

 Realizar coleta e remoção do lixo diariamente, ou tantas vezes quantas 
forem necessárias durante o dia; 

 O lixo deve estar sempre ensacado e em recipientes apropriados, com 
tampa e pedal, para que não seja necessário tocá-lo com as mãos quando for abrir; 

 O lixo deve ser armazenado em local fechado e frequentemente limpo até a 
coleta pública ou outro fim a que se destine. 

 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, USO DO ÁLCOOL EM GEL E DE MÁSCARAS 
 
Orientar os estudantes sobre a higienização correta das mãos. A instituição de 

ensino deverá instalar dispensadores de álcool em gel 70% em locais estratégicos. 
Os professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental deverão realizar a 

distribuição do álcool em gel para os alunos com a ponta do pump próximo às mãos do 
aluno e longe dos olhos, para evitar acidentes. 

As instituições de ensino poderão incentivar que os estudantes tragam recipientes 
com o seu próprio álcool em gel. 

O uso de máscara de tecido nas Instituições de Ensino será obrigatório para todas as 
pessoas. Recomenda-se a troca de máscara a cada 2 horas ou sempre que ela estiver 
úmida ou suja. Todos deverão trazer máscaras limpas adicionais, acondicionadas em um 
saco plástico, para a troca durante o período de permanência na instituição, separando as 
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máscaras limpas das já utilizadas. 
Sugere-se o uso da máscara face shield, de gramatura não quebrável, aos 

professores alfabetizadores, profissionais que executam limpeza e aos que manuseiam a 
merenda escolar. 

Para os docentes e auxiliares que trabalham com a Educação Infantil recomenda-se 
o uso de macacões, aventais e máscaras, em virtude da necessidade de proximidade, 
decorrente da natureza da atividade desempenhada, que envolve cuidados durante o 
banho, a alimentação, o sono, entre outros. 

As equipes de limpeza deverão utilizar macacões, aventais, luvas e botas 
emborrachadas além de toucas de proteção a fim de se protegerem contra qualquer 
contaminação. 

 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS 
 

Orientações para Direção e Equipe Pedagógica: 
 

 Suspender todas as atividades e eventos que esteja prevista grande 
concentração de pessoas;  

 Promover, facilitar e disponibilizar os materiais necessários para as ações 
educativas voltadas para o controle da COVID-19 em todos os setores da escola;  

 Promover constante reforço nas ações de orientação, prevenção e medidas 
de higienização;  

 Estimular a realização de reuniões virtuais do tipo à distância;  
 Realizar as reuniões necessárias em ambientes bem arejados ou ao ar livre 

respeitando o distanciamento;  
 Estimular o trabalho em horários alternativos e em escala. 

 
 

Orientações Pedagógicas 

As Instituições deverão seguir as recomendações mais recentes das Secretarias de 
Estado da Saúde e da Educação e do Esporte do Paraná. 

Neste momento de discussão sobre o início das atividades presenciais, recomenda-
se considerar a possibilidade de retorno de forma gradual, até mesmo para que o 
distanciamento social seja cumprido, apresentando alternativas para cumprimento da 
carga horária mínima anual, que podem incluir: ampliação da jornada diária nas escolas; 
reposição de aulas utilizando sábados letivos; reposição de aulas em turnos alternativos; 
prorrogação dos calendários de atividades para o período de recesso ou para o ano 
seguinte. 

A integralização da carga horária mínima do ano letivo em curso pode ser efetivada 
no ano subsequente, inclusive por meio da adoção de um continuum curricular de duas 
séries ou anos escolares consecutivos, desde que respeitados os normativos legais. Isso 
significa que o reordenamento curricular do que restar do ano letivo presencial atual e o 
do ano letivo seguinte pode ser reprogramado, aumentando-se os dias letivos e a carga 
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horária do ano letivo de 2021 para cumprir os objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento previstos. 

Recomenda-se trabalhar na perspectiva do que seja considerado essencial em 
termos de aprendizagem, de acordo com o contexto de cada escola, de cada série ou até 
mesmo de cada turma. A reorganização das atividades educacionais deve ser feita com 
extrema cautela e considerar os impactos das medidas de isolamento na aprendizagem 
dos estudantes devido ao longo período de suspensão das atividades educacionais 
presenciais. 

Pode-se utilizar o ensino híbrido, ou seja, parte dos alunos com aulas presenciais e 
parte com aulas virtuais e/ou síncronas em casa ou outro local, com atividades e 
trabalhos a serem realizados em casa. O ensino hibrido é facultativo às famílias.  A 
realização das atividades pedagógicas não presenciais deve possibilitar a efetivação dos 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento previstos na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), nos currículos e nas propostas pedagógicas da escola. Nesse caso, 
haverá necessidade de disponibilizar meios, isto é, plataformas de ensino mediado 
acessíveis para os estudantes que não retornarem às aulas presenciais e criar logística 
para entrega de material impresso para estudantes que não tenham acesso à internet. 

Recomenda-se a realização de avaliações diagnósticas e formativas, as quais 
poderão orientar programas de recuperação da aprendizagem presencial ou não 
presencial de acordo com seu planejamento pedagógico e curricular de retorno às aulas. 

As aulas remotas deverão ocorrer diariamente e as aulas presenciais deverão 
ocorrerão de forma escalonada. 

Estudantes que acompanham as atividades não presenciais de forma satisfatória e 
que demonstraram bom rendimento na avaliação diagnóstica, podem continuar 
exclusivamente em atividades não presenciais, se os pais ou responsáveis assim 
concordarem. 

Sugere-se que os estudantes sejam divididos em grupos, que farão revezamento 
permanecendo por uma semana em aulas presenciais e por uma semana em aulas 
remotas (on-line). 

Cabe às instituições de ensino: 

 Contabilizar, por meio de pesquisa, quantos estudantes retornarão às aulas 
presenciais e quantos continuarão no ensino on-line;  

 Os pais ou responsáveis que decidirem pelo retorno presencial do estudante 
deverá apresentar o termo de ciência assinado (Anexo 1); 

 Contabilizar qual é o número máximo de pessoas em cada espaço da instituição 
escolar, respeitando o distanciamento mínimo de 1 metro recomendado; 

 Redigir um protocolo próprio da escola de organização do retorno, de acordo 
com a sua realidade, baseado no protocolo apresentado pelo Departamento Municipal 
de Educação; 

 Informar e repassar aos pais ou responsáveis o protocolo individual da 
instituição e o protocolo geral; 

 Organizar escalas para que todas as turmas sejam atendidas presencialmente 
pelo menos uma vez na semana; 

 Esclarecer e reforçar para a comunidade escolar que a frequência às aulas 
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presenciais não substituirá as atividades on-line, devendo o estudante continuar a 
realizar as atividades propostas na plataforma on-line e via WhatsApp; 

 Escalonar professores para dinamizar o atendimento presencial; 
 Escalonar funcionários para o auxílio nos momentos de entrada, lanche, 

banheiro, saída, merenda e material impresso; 
 Reforçar, on-line ou presencialmente, a importância dos hábitos de higiene; 

 Promover momentos e ações de acolhimento emocional aos estudantes e 
profissionais da educação; 

 Realizar atividades a fim de fortalecer a retomada de conteúdos, de recuperação 
escolar e de atendimento aos estudantes com maiores dificuldades.  

 Realizar com maior frequência a comunicação com pais ou responsáveis a fim 
de promover o acompanhamento dos estudantes; 

 
A Escola que trabalha que em sistema de dualidade com Instituição Estadual, deve 

em parceria, organizar os revezamentos em suas escolas. 
O retorno deverá ocorrer de maneira escalonada, semanalmente, conforme 

desenvolvimento da pandemia, respeitando a decisão da Secretaria de Estado da Saúde 
na seguinte ordem: 

1º Retorno dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio e 9º ano do Ensino 
Fundamental. 

2º Retorno dos estudantes do Ensino Médio. 
3º Retorno dos estudantes do Ensino Fundamental I e II. 
4º Retorno dos estudantes da Educação Infantil. 
 
Os estudantes que necessitam de atendimento especializado podem retornar, 

respeitando a ordem acima definida, entretanto é necessário a garantia do atendimento 
sem prejuízos à qualidade de atendimento e sem sobrecarga dos profissionais 
responsáveis por tal atendimento. 

Poderá haver fechamento das instituições de ensino, conforme desenvolvimento da 
pandemia e respeitando a decisão da Secretaria de Estado da Saúde. 

 
 

ATENÇÃO ESPECIAL À EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
O retorno das crianças aos estabelecimentos de educação infantil requer atenção 

especial e exige integração dos profissionais e das famílias para que as orientações e 
informações sejam compartilhadas de forma eficiente. 

O contato dos profissionais da educação com as crianças dessa faixa etária é de 
muita proximidade, o que exige redobrar os cuidados já elencados. Está contraindicado o 
uso de máscaras por crianças com idade inferior a dois anos e por aquelas que 
apresentem dificuldade em removê-la.  

Brinquedos, trocadores (em creches) e os espaços comuns devem ser higienizados 
com maior frequência logo após o uso. Materiais que não podem ser higienizados não 
devem ser utilizados para atividades pedagógicas ou lúdicas.  
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Além disso, torna-se necessário: 
 
1. Repensar a organização das salas de aula, dispensando materiais e mobiliário 

que não sejam essenciais e brinquedos de difícil higienização e fácil contaminação; 
2. Utilizar recursos lúdicos para sinalizar as rotas a serem seguidas pelas crianças, 

para ensiná-las sobre as distâncias que precisam respeitar e sobre bons hábitos de 
saúde e de higiene; 

3. Reforçar, por meio de músicas ou brincadeiras, a maneira correta de tossir ou 
espirrar; 

4. Buscar variações de brincadeiras dirigidas, individuais e coletivas que possam ser 
feitas a distância, tais como mímicas, peteca, corrida de obstáculos, entre outras; 

5. Pensar em kits, caixas ou sacolas transparentes, com brinquedos para cada 
criança, evitando-se o compartilhamento dos objetos; 

6. Proporcionar uma roda de conversa sobre o coronavírus (respeitando-se o 
distanciamento), deixar que as crianças demonstrem suas dúvidas, seus medos e suas 
impressões acerca do tema; o (a) professor(a) deve ter uma escuta atenta para aproveitar 
ao máximo as manifestações das crianças, explorando as mais diversas temáticas que 
sejam produzidas; 

7. Fornecer informações constantes e de qualidade aos familiares e profissionais da 
educação infantil sobre medidas de segurança relativas à Covid-19, evitando a 
proliferação de notícias falsas sobre a pandemia; 

8. Orientar pais e responsáveis sobre a importância de manter a criança em casa 
quando ela apresentar algum sintoma da doença; 

9. Perguntar aos pais ou responsáveis se a criança apresentou, nas últimas 24 
horas, algum sintoma suspeito, tais como febre, calafrios, tosse, falta de ar, diarreia, falta 
de olfato ou paladar, dor de cabeça, dor de garganta e, caso afirmativo, orientar a família 
a se dirigir a um atendimento de saúde, ficando o retorno da criança à escola 
condicionado à sua melhora; 

10. Disponibilizar materiais e orientações aos pais ou responsáveis sobre a 
realização das atividades educacionais com as crianças; 

11. Organizar cuidadosamente a entrada e saída dos pais ou responsáveis na 
escola, sempre observando o uso de máscaras; 

12. Fazer a aferição da temperatura na entrada da escola, tomando como referência 
que a temperatura não poderá ser igual ou superior a 37,5º C; 

13. Procurar intercalar horários de entrada e saída das turmas para reduzir a 
quantidade de crianças circulando em um mesmo momento; 

14. Evitar juntar crianças de turmas diferentes, trabalhando sempre com pequenos 
grupos fixos; 

15. Colocar os berços, no caso de creches, em posição que respeite o 
distanciamento mínimo de 1 metro entre eles; 

16. Organizar os colchonetes de forma invertida, pés e cabeças alternadamente, e 
com distância mínima de 1 metro entre eles; aproveitar o momento para pedir às crianças 
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que ajudem a colocar seus lençóis, ressaltando a importância de não compartilhar seus 
objetos; 

17. Usar luvas descartáveis no momento da higienização da criança, sendo 
obrigatório o seu descarte a cada criança atendida; 

18. Sugerir aos pais ou responsáveis que não deixem as crianças levarem 
brinquedos de casa para a escola;  

 19. Evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal entre as crianças; 
20. Lavar todos os utensílios utilizados pelas crianças e bebês (em creches) 

imediatamente após o uso;  
21. Higienizar todos os materiais recebidos pela instituição antes de serem 

guardados; 
22. Organizar o refeitório das crianças prevendo a distância mínima de 1 metro entre 

elas, não sendo permitido realizar as refeições dentro das salas de aulas; 
23. Preparar e servir alimentos utilizando EPIs, seguindo rigorosamente os 

protocolos de higiene e manipulação dos alimentos, de acordo com os cuidados relativos 
à educação alimentar e nutricional e à segurança dos alimentos; 

24. Utilizar espaços fechados voltados para recreação conforme escalonamento 
entre as turmas; os espaços abertos poderão ser utilizados por mais de uma turma 
simultaneamente, desde que haja espaço suficiente para manter o distanciamento 
mínimo de 1 metro entre as crianças; 

25. Acondicionar o lixo fora do alcance das crianças, em lixeiras fechadas sem 
dispositivo manual de abertura; no caso dos EPIs, o descarte deverá ocorrer em lixeira 
específica; 

26. Evitar aglomeração de pessoas na entrada e no interior da escola, restringindo 
também a realização de comemorações e apresentações culturais; 

27. Procurar disponibilizar apoio psicossocial aos alunos e profissionais da 
educação; 

28. Para profissionais que atuam com crianças pequenas, recomenda-se o uso de 
proteção facial para evitar o contato com secreções. 

29. Estimular as atividades pedagógicas não presenciais, por meio de orientação às 
famílias, disponibilizando diferentes estratégias para reforçar os períodos de interação 
com as crianças fora do ambiente escolar. 

 Após longo período de afastamento, o retorno às atividades presenciais será uma 
nova adaptação para as crianças, momento difícil para muitas delas, que poderá gerar 
choro, irritabilidade e até agressividade por parte de algumas. Orienta-se pensar em 
estratégias de acolhimento utilizando atividades lúdicas.  

É interessante conversar com as famílias antes do retorno para averiguar possíveis 
experiências traumáticas vividas no período de isolamento social, que poderão dificultar o 
período de readaptação. Naturalmente, o Conselho Tutelar deverá ser acionado caso 
haja suspeita de violências físicas ou psicológicas. Como estratégias de orientação para 
as crianças podem ser apresentados vídeos curtos sobre a Covid-19 (o que é, como 
funciona, como se prevenir), como se higienizar corretamente e até mesmo sobre o uso 
correto da máscara, pois, ainda que muitas crianças não precisem utilizá-la, elas podem 
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ensinar e cobrar seus familiares. Em geral, as crianças adoram replicar informações 
novas que aprendem na escola. 

Na eventualidade de uma criança apresentar algum sintoma de doença durante a 
permanência na escola, ela deverá aguardar pelo pai ou responsável em um ambiente 
separado dos demais alunos, devendo o caso ser registrado em livro de ocorrência. 

A participação direta das famílias das crianças da educação infantil nesse período 
de retorno é condição primordial para garantir o sucesso da adaptação de todos às novas 
regras de convivência. Desse modo, deve ser mantida comunicação direta, aberta e clara 
com as famílias sobre o momento do retorno, suas implicações, exigências e riscos, 
possibilitando que elas decidam com mais cautela sobre permitir ou não o retorno de suas 
crianças. É importante ouvir e sanar suas dúvidas e anseios, transmitindo sempre 
informações atualizadas e de fontes oficiais sobre a pandemia, a fim de evitar a 
proliferação de informações inverídicas e calamitosas. 

Além disso, recomenda-se que os objetos pessoais da criança sejam nomeados, 
bem como suas mochilas, vestimentas e fraldas, a fim de evitar a troca no momento de 
sua utilização, tendo em vista que crianças pequenas nem sempre reconhecem seus 
pertences. Na mochila da criança deverão ser enviadas no mínimo três mudas de roupas, 
para a troca na chegada, após o banho e para o caso de algum imprevisto; sacolas 
plásticas também são necessárias para o armazenamento de roupas e calçados sujos. 
Orientar familiares que as roupas e calçados utilizados devem ser retirados no mesmo dia 
da mochila e higienizados antes do próximo uso. 

 
Adicionalmente, para maior efetividade das ações, recomenda-se: 
 
1. Solicitar apoio das famílias para conversar com as crianças sobre o 

distanciamento, o não compartilhamento de brinquedos, talheres e objetos em geral; 
 
2. Conversar também sobre o motivo pelo qual os adultos estarão diferentes, com 

máscaras e protetores faciais, na tentativa de amenizar o estranhamento; 
 
3. Manter uma agenda ou caderno na mochila como forma de comunicação entre 

instituição e famílias, bem como usar contatos via mídias sociais, para reduzir a 
necessidade de contato físico; 

 
4. Manter os dados pessoais das crianças atualizados nas secretarias das escolas, 

principalmente os telefones de contato com pais ou responsáveis; 
 
5. Orientar as famílias sobre respeitar o distanciamento, o momento da aferição de 

temperatura, o uso correto da máscara e a higienização constante das mãos, até mesmo 
para servir de exemplo para as crianças; 

 
6. Solicitar que a instituição seja informada sobre casos de acometimento pela 

Covid-19 em membros da família, ou pessoas com as quais tenham tido contato, e 
manter a criança em casa; 
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7. Informar às famílias sobre os postos de atendimento e unidades de saúde mais 

próximos na região do entorno da escola. 
 

Recomendações de limpeza para grupos dos CMEIS 
 
● Os cuidadores das crianças deverão higienizar as mãos, imediatamente antes de 

tocarem em cada criança; 
 
● As banheiras deverão ser lavadas imediatamente após o uso com água e sabão; 
 
● Para crianças que utilizam babador, os babadores ou toalhas são individuais e 

deverão ser trocados assim que estiverem sujos. Troque a roupa das crianças sempre 
que necessário; 

 
● Lavar periodicamente os cobertores individuais usados nas salas de soneca. Os 

colchonetes deverão ser higienizados a cada turno; 
 
● Os brinquedos poderão ser individualizados e oferecidos em cada berço. Após o 

uso, deverão ser higienizados. Se não puderem ser higienizados, deverão estar 
guardados fora do alcance das crianças; 

 
● Se algum material tiver que ser transferido de um bebê ou criança para outro, faça 

uma limpeza com desinfecção (usando um pano com álcool 70%, por exemplo). 
 
 

CASOS DE CONTAMINAÇÃO 
 
Se no município houver ascensão dos casos contaminação, o modelo de aulas 

100% on-line poderá ser retomado. A instituição de ensino deverá informar casos de 
contágio a sua chefia imediata para que seja comunicada a Secretaria Municipal de 
Saúde para monitoramento destas situações. 

 Caso ocorra contaminação entre estudantes, a instituição deverá ser 
interditada por 14 dias, retornando para o modelo de aulas 100% on-line durante este 
período; 

 Caso ocorra contaminação de professores ou funcionários, a instituição deverá 
ser interditada por 14 dias, retornando para o modelo de aulas 100% on-line durante 
este período. 

 

GRUPO DE RISCO – QUEM NÃO PODE RETORNAR 

 
Deve-se, antes de serem iniciadas as atividades na escola, realizar uma análise da 

situação dos profissionais da instituição, além de fazer uma triagem dos alunos. O 
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objetivo será definir quem pode ou não retornar e em que condições, sempre em atuação 
integrada com profissionais da Unidade Básica de Saúde.  

Estudantes, professores, trabalhadores e frequentadores da Instituição de Ensino 
que pertençam a grupo de risco, conforme Portaria Conjunta n.º 20, do Ministério da 
Economia e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, de 18 de junho de 2020, e 
Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, podem frequentar as 
atividades presenciais, desde que em local arejado e higienizado ao fim de cada turno de 
trabalho. São considerados grupo de risco: 

I – idade igual ou superior a 60 anos; 
II – gestantes em qualquer idade gestacional; 
III – lactantes com filhos de até 06 meses de idade; 
IV – pessoas com as seguintes condições clínicas: cardiopatias graves ou 

descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de 
arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada); pneumopatias graves ou 
descompensadas (portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC ou asma 
moderada/grave); imunodeprimidos; doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 
3, 4 e 5), doença hepática em estágio avançado, diabéticos conforme juízo clínico, e 
obesidade (IMC ≥40). 

Para o atendimento ao público previsto no caput deste artigo, devem ser 
estabelecidas e mantidas estratégias para a condução das atividades, sem prejuízo ao 
aprendizado e inclusão dos alunos. 

As Instituições de Ensino devem limitar o acesso às suas dependências somente a 
pessoas indispensáveis para o seu funcionamento e desde que não pertençam ao grupo 
de risco. 

O atendimento ao público deve ser feito prioritariamente de forma on-line ou via 
telefone. Caso o atendimento presencial seja necessário, este deve ser previamente 
agendado. 

A entrada de fornecedores de insumos e prestadores de serviços de manutenção 
deve ocorrer preferencialmente fora dos horários das atividades presenciais dos alunos, 
exceto em situação premente e conforme as medidas para prevenção da COVID-19 
descritas no Protocolo de Biossegurança da Instituição de Ensino. 

É necessário também articular com as famílias sobre o retorno às aulas presenciais, 
garantindo aos pais ou responsáveis a possibilidade de continuidade de atendimento 
escolar remoto, de forma concomitante, em condições e prazos previamente acordados. 

Ainda considera que os servidores que apresentarem quaisquer dos sintomas de 
Covid-19 ou regressos de localidades em que o surto tenha sido reconhecido deverão 
realizar o teletrabalho desde o início dos sintomas ou do regresso, no prazo de quatorze 
dias. 

Para o estudante menor de idade, o pai ou responsável deverá apresentar 
documentação médica (atestado médico) comprovando que o estudante é pertencente ao 
grupo de risco. Também o profissional da educação que atua na instituição deverá 
apresentar documentação médica que comprove que é pertencente ao grupo de risco. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Fica determinada a observância das normas e recomendações constantes desse 

protocolo para o retorno gradual das atividades educacionais e em caso de agravamento 
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da situação, indicados por Decretos Governamentais e/ou pela Secretaria de Estado de 
Saúde, as aulas presenciais poderão ser suspensas novamente, retornando-se ao 
modelo remoto - on-line. 

 
 

REFERÊNCIAS  
 
Este protocolo para retorno das aulas presenciais foi elaborado pelo Departamento 

Municipal de Educação em colaboração com o Comitê Volta as Aulas, a partir de dois 
documentos: Protocolo Volta as Aulas emitido pela Secretaria de Estado da Educação e 
do Esporte – Paraná; Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades 
Presenciais nas Escolas de Educação Básica emitido pelo Ministério da Educação. 
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ANEXO 1 
 
TERMO DE COMPROMISSO COM O PROTOCOLO DE SEGURANÇA | COVID-19 
 
Eu,       , 

portador do CPF número:   responsável pelo 
estudante   , matriculado no  ano, 
turma  , da Instituição de Ensino     , 
DECLARO que: 

 
 
 estou ciente sobre os protocolos de segurança necessários durante a pandemia 

de Covid-19 
 o estudante matriculado nesta instituição de ensino não apresentou, nos últimos 

14 (quatorze) dias nenhum dos sintomas de contaminação, tais como febre, tosse ou que 
teve o diagnóstico de infecção pelo Covid-19. 

 entrarei em contato com a instituição de ensino caso o estudante apresente 
quaisquer dos sintomas causados pela infecção do Covid-19. 

 o estudante está ciente de que necessita usar constantemente a máscara de 
tecido assim como realizar a correta higienização das mãos por meio de lavagens com água 
e sabão e por uso do álcool em gel, bem como RESPEITAR TODAS AS DIRETRIZES 
CONSTANTES NO PROTOCOLO DE SEGURANÇA DE RETORNO ÀS AULAS. 

 caso o estudante seja contaminado com a Covid-19, todos os membros da família 
deverão ficar em isolamento. 

 o estudante, mesmo retornando ao modelo presencial necessita continuar a 
realizar as atividades remotas, nos dias de revezamento em que o estudante estiver nas 
atividades à distância. 

 
 
Data:  / /  
 
 
 

 
Assinatura do Responsável Assinatura do Estudante 


