
Alimentação educação infantil, atividades de apoio e adaptação

Retorno educação infantil, terceiro ano do ensino médio, educação profissional e EJA 

Número de alunos: 104.358   |  Número de professores: 9.859   |  Número de escolas: 789  

Alimentação todas as outras escolas, atividades de apoio (fundamental, médio, especial)

Retorno ensino fundamental 1, especial e EJA (ensino municipal)

Número de alunos: 82.515  |  Número de professores: 4.794  |  Número de escolas: 405  

Retorno fundamental 2, especial e restante do ensino médio

Número de alunos: 102.880  |  Número de professores: 6.676   |  Número de escolas: 466 
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Horário: Alunos só poderão permanecer um turno por dia na escola (manhã, tarde ou noite)

PROPOSTA DE CRONOGRAMA



PLANO DE ENFRENTAMENTO

Responsabilidades das Instituições de Ensino

• Implementação

• Comunicação com comunidade escolar

• Preenchimento semanal de instrumento eletrônico do estado epidemiológico da instituição 

(com monitoramento a todo instante)

o número de alunos, professores e outros trabalhadores em atividade presencial

o número de afastamentos por suspeita ou confirmação do Covid-19

o controle dos EPIs

• Mitigação da transmissão (prevenção, identificação precoce de casos suspeitos e surtos)
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● Comunicação Visual + materiais educativos nas escolas
- Orientar os alunos sobre como criar espaço pessoal e evitar contato físico 

● Disponibilização de canais digitais para comunicação com a comunidade escolar
- Canal para aviso dos casos e surtos para a comunidade escolar de maneira imediata

● Trabalho integrado entre escola, unidade de saúde de referência e gerência distrital de 

saúde

● Informe epidemiológico semanal a ser preenchido por escola

COMUNICAÇÃO



● Ensino infantil – grupos de até 15 alunos

● Outros níveis de ensino – Distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas

● Evitar contato entre as turmas com escalas para intervalos, uso de refeitório, entrada e saída, 

entre outras áreas comuns

● Limite de uma pessoa por vez em espaços de convivência, como sala dos professores, salas 

de descanso

● Evitar a presença de pais, cuidadores e outros visitantes no interior da escola - exceto as 

crianças menores de sete anos, em período de adaptação

Distanciamento físico

SUGESTÃO DE PROTOCOLOS



● Recomendar aos pais ou responsáveis evitar o contato entre o aluno e familiares idosos ou com doenças 

crônicas

- Se os pais ou responsáveis estiverem em grupo de risco, recomenda-se atividades remotas

● Os eventos presenciais estão proibidos

● As reuniões de caráter pedagógico não poderão ocorrer de forma presencial 

● Nos locais de alimentação coletiva ou onde houver necessidade de retirada das máscaras, manter 

distância mínima de 2m entre as pessoas

Distanciamento físico

SUGESTÃO DE PROTOCOLOS



Professores

● Uso obrigatório de máscaras descartáveis (tipo cirúrgica), com troca a cada turno ou sempre que 

estiverem úmidas, sujas ou deterioradas

● Nos casos em que há necessidade de não usar máscara (como para contato com alunos que 

necessitam de leitura labial, por exemplo), ela pode ser substituída por protetor facial

Outros trabalhadores

● Uso obrigatório de máscaras artesanais, com troca diária, ou protetor facial

Uso de máscaras

SUGESTÃO DE PROTOCOLOS



Alunos

Até 2 anos – proibido

Educação infantil - não está indicado uso (de 3 a 6 anos)

Ensino fundamental 1 - o uso é recomendado mas não obrigatório (de 6 a 11 anos)

A partir do fundamental 2 - uso obrigatório (de 11 a 15 anos)

Alunos com deficiência - o uso não é obrigatório e deve ser avaliado individualmente 

Uso de máscaras

SUGESTÃO DE PROTOCOLOS

Children and masks related to COVID-19, Organização Mundial da Saúde, 2020



● Qualquer pessoa com sintomas ou que more com pessoas com suspeita ou confirmação do Covid-19 

não pode comparecer às escolas 

● Verificação diária de temperatura com termômetro infravermelho de todos que entrarem na escola 

● Questionar diariamente alunos, professores e funcionários sobre sintomas 

● Deve ser disponibilizado um local de isolamento em cada instituição para quando identificarem pessoas 

que apresentem sinais ou sintomas durante o período na escola

● Cada escola terá uma unidade de saúde de referência para avaliação dos casos suspeitos

Detecção precoce dos casos

SUGESTÃO DE PROTOCOLOS



Os casos suspeitos devem ficar em isolamento domiciliar até o resultado do teste, conforme orientação 

médica

Diante de um caso positivo em uma sala de aula
● testar com exame de RT-PCR ou teste rápido de antígeno todos os alunos da sala de aula e 

professores que tiveram contato com a turma nos cinco dias anteriores à data de início dos 

sintomas

Diante de dois casos positivos em uma sala de aula 
● comunicar a vigilância epidemiológica do município. 

● se o surto for confirmado, suspender as atividades presenciais da turma por dez dias

Mitigação de transmissão

SUGESTÃO DE PROTOCOLOS



Higienização

Higienizar, pelo menos uma vez por turno, as superfícies de uso comum, como maçanetas, 

corrimãos, interruptores, classes, cadeiras, materiais didáticos, equipamentos esportivos, 

brinquedos, entre outros, e estimular que professores e alunos também o façam antes e após cada 

uso

Objetos de uso pessoal (babeiros, fraldas, lençóis, toalhas, etc.) não devem ser compartilhados

Higienizar as mãos logo após o uso de teclados e mouse e telefones de uso comum

Substituir o bufê por porções individuais ou disponibilizar funcionários para servir todos os pratos

Estabelecer horários alternados para uso do refeitório

Cuidados com o ambiente

SUGESTÃO DE PROTOCOLOS



Manter janelas e portas abertas, evitar o uso de aparelhos de ar-condicionado

Instituir fluxos e rotas claros de entrada, saída, permanência e circulação de alunos, professores e 

funcionários, demarcados no piso

Oferecer recipientes e dispensadores de álcool 70% em todas as salas, áreas comuns e entradas da escola

Reduzir os materiais disponíveis na sala ao estritamente necessário

Os banheiros devem dispor de sabonete líquido, papel toalha e lixeira de acionamento por pedal

Afixar cartazes com o número máximo de pessoas por ambiente e distanciamento

Não usar estruturas para desinfecção de pessoas, como túneis e câmaras

Cuidados com o ambiente

SUGESTÃO DE PROTOCOLOS



Uso de máscaras deve seguir mesmas recomendações da sala de aula

Limite de 50% da capacidade de pessoas sentadas

Disponibilizar álcool para higienização das mãos

Afixar cartazes com orientações de higiene e distanciamento social

Limpeza a cada turno das superfícies e pontos de contato (como maçanetas e apoios) com álcool 70%

Manter a ventilação natural

Proibir o consumo e manipulação de alimentos no interior do veículo

Manter listagem atualizada com os nomes (do aluno e responsável), endereços e telefones dos passageiros

Transporte escolar

SUGESTÃO DE PROTOCOLOS
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