
PROTOCOLOS PARA 
A VOLTA ÀS AULAS



As Escolas de Educação Infantil e sua 
comunidade foram afetadas pelo contexto 
de incertezas mediante a pandemia. 

Os familiares foram pegos de surpresa ao 
se depararem com uma nova rotina e estão 
lidando com as emoções das crianças e 
com as suas próprias emoções. 

Alguns foram surpreendidos pelos 
desafios do trabalho em casa, pela falta de 
emprego ou pela ausência de faturamento. 
Outros, precisam voltar ao trabalho e não 
têm com quem deixar a criança.



Nesse contexto, a escola é um local de 
apoio às famílias, uma vez que conta com 
profissionais qualificados, de maneira 
a evitar a propagação do COVID-19. A 
rotina de todos mudou e a comunidade 
escolar se prepara para receber as crianças 
de forma segura e responsável.

Para o momento de reabertura, foi 
desenvolvido um protocolo de ações, com 
medidas baseadas nos órgãos de saúde, 
em boas práticas observadas em outros 
países que já retomaram seu cotidiano e 
no diálogo com profissionais da educação. 

É um mapeamento da escola para 
garantir que as crianças tenham 
um ambiente seguro e cuidado.



A organização dos protocolos ocorre com a subdivisão da 
escola em turmas. Como elemento central, a regra base é de se 
evitar o contato de integrantes de uma turma com integrantes 
de outras turmas. 

Assim, a criança estará protegida em seu grupo. Cada grupo é 
uma turma que não se comunica com as outras turmas. Não 
haverá restrição entre as crianças do mesmo grupo e elas não 
precisarão usar máscara dentro da sala de aula. 

A interação entre elas acontecerá, devendo-se somente evitar 
beijos e abraços. Fora de sala, nos trajetos, haverá circuitos para 
orientar a circulação interna, de forma a evitar o cruzamento 
entre as turmas.

PRINCÍPIO 



SOBRE A COVID-19 

A Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), causada pelo 
novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, propagou-
se rapidamente ao redor do mundo e tem feito vítimas, 
principalmente entre idosos (pessoas com 60 anos ou mais).

Até o momento, os sinais e sintomas da COVID-19 mais comuns 
incluem: 

• FEBRE 

• TOSSE 

• FALTA DE AR



Outros sintomas não específicos ou atípicos podem incluir:

• DOR DE GARGANTA
 
• DIARREIA 

•  ANOSMIA (INCAPACIDADE DE SENTIR ODORES) OU 
HIPOSMIA (DIMINUIÇÃO DO OLFATO)

 
• MIALGIA (DORES MUSCULARES, DORES NO CORPO) 

• CANSAÇO OU FADIGA 

• CONJUNTIVITE



Para o retorno seguro das aulas é preciso 
lembrar que a escola irá receber diariamente 
as crianças. Não se pode deixar apenas 
para a escola toda a carga de trabalho da 
prevenção. Os cuidados fora da escola são 
tão importantes quanto os cuidados na 
escola, já que as situações são encadeadas. 

A saída de casa é uma situação que demanda 
muita atenção, assim como tudo de agora 
em diante, pois é o início de uma jornada 
diária de pequenos cuidados. 



Todos devem se comprometer com as 
condutas a serem seguidas e as práticas 
a serem executadas constantemente. 
Apenas com esse comprometimento geral 
é possível que os riscos sejam diminuídos. 

Portanto, cada família deverá ler e assinar 
um termo, declarando conhecimento das 
normas estabelecidas e se comprometendo 
a cumpri-las. Essa é a forma de as famílias 
pactuarem com a escola para que todos 
sejam corresponsáveis pela segurança.



•  Antes de sair para a escola, 
é necessário que se faça 
um checklist detalhado. 

•  Utilizar roupas lavadas na 
criança e não repetir seu 
uso.

•  Para os calçados, higienizar, 
utilizando álcool 70%. 

•  Os itens pessoais essenciais 
para o uso da criança 
deverão ser enviados numa 
embalagem impermeável.

•  Separar a embalagem e os materiais e higienizá-los com 
álcool 70%, utilizando um pano limpo.

CHECKLIST 



•  Não levar itens de difícil higienização para a escola que 
sejam de materiais como papel, papelão, pelúcia, brinquedos 
e similares.

•  Medir a temperatura da criança.Se for igual ou maior que 
37,5°, não levá-la para aula e procurar orientação médica.

•  Medir a temperatura do acompanhante que leva a criança 
para a escola. Se for igual ou maior que 37,7°, acompanhante 
e criança não podem ir para a escola e devem procurar 
orientação médica.

•  Cada criança deve ser acompanhada para a escola por apenas 
um adulto.

•  Procurar fazer a rota de casa para a escola sem paradas.

•  Estar atento ao distanciamento recomendado.



•  A equipe deverá certificar que as pessoas que irão entrar na 
escola passem pelo processo de higienização completa. 

• Haverá a medição da temperatura de todas as pessoas.

•  Medição da temperatura da criança ao entrar na escola com 
um termômetro digital a distância. Se o resultado for acima 
de 37,5°, ela precisará voltar para casa.

•  Medição da temperatura do responsável por levar a criança 
à escola. Se for igual ou maior que 37,7°, adulto e criança 
deverão voltar para casa e procurar orientação médica. 

•  Caso a medição com termômetro digital à distância seja feita 
nos pulsos, considerar a temperatura 0,5° maior do que a 
indicada no visor.

CHEGADA



•  Higienizar a sola do calçado da criança no tapete sanitizante 
na entrada da escola.

•  As mãos da criança serão higienizadas com álcool gel. 

•  Cada família deve providenciar um par de tênis com um par 
de meias que ficarão na escola durante a semana e serão 
higienizados diariamente. Deverão, também, providenciar um 
par de meias com antiderrapante para situações específicas e 
uma garrafinha para água.  

•  A família ou responsável pela criança não deve entrar na 
escola. Caso necessário, é importante seguir o protocolo de 
desinfecção e etiqueta respiratória.

•  Caso a criança esteja com sintoma de gripe ou resfriado, com 
febre ou tosse  persistente, coriza ou falta de ar, deverá ficar 
em casa e consultar a telemedicina para maiores informações.



•  Os funcionários da secretaria farão 
uso da barreira física e das máscaras 
para boca e nariz. 

•  É importante que cada família tire 
dúvidas e realize os procedimentos 
administrativos referentes à escola, 
preferencialmente, por meio do 
atendimento telefônico ou e-mail. 

SECRETARIA 



• Haverá tapetes sanitizantes 
nas entradas da escola.

•  Haverá álcool gel disponível 
para higiene das mãos em 
diversos locais da escola. 

•  A limpeza e higienização 
dos espaços e brinquedos 
será feita, constantemente, 
com solução desinfetante 
apropriada.

•  Os brinquedos da sala 
de aula serão separados 
por turno e passarão por 
desinfecção regular.

AMBIENTES LIMPOS 
E HIGIENIZADOS 



•  Os corrimões e maçanetas da escola serão desinfectados 
regularmente.

•  Os profissionais da limpeza farão a desinfecção das salas 
entre os turnos e o professor fará a manutenção apropriada 
da limpeza durante a aula. 

•  Os bebedouros só poderão ser utilizados para encher as 
garrafinhas de água.

•  Os filtros de água de cada sala  foram substituídos por 
recipientes plásticos de fácil desinfecção.



•  A equipe passará por um treinamento cuidadoso para 
acompanhar, monitorar e orientar as crianças nas medidas 
de proteção, higiene, distanciamento e circulação interna. 

•  Os adultos na escola manterão um distanciamento de, pelo 
menos, 1,5 metro. 

EQUIPE DA ESCOLA 



•  Os educadores farão o uso da máscara como Equipamento 
de Proteção Individual (EPI) reutilizável e da face shield ou 
dos óculos de proteção quando a situação assim o exigir.

•  Alguns cuidados serão reforçados, como: evitar tocar nos 
olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos.

•  Os profissionais da escola terão um capote impermeável para 
uso sempre que necessário. Para o dia a dia, deverão trocar a 
blusa assim que entrarem no ambiente escolar e utilizar um 
avental impermeável.

•  Haverá um controle rigoroso na higienização dos uniformes 
dos profissionais da escola. 



•  Durante a semana, é importante enviar 
os pertences pessoais da criança em 
embalagens de fácil desinfecção. 

•  Procurar levar e trazer o mínimo possível 
de materiais, sempre!

•  Estar sempre atento às restrições e 
recomendações. 

•  A criança deverá vestir um uniforme 
limpo diariamente. 

•  Os cabelos 
compridos deverão, 
preferencialmente, estar 
presos e deve-se evitar 
o uso de acessórios 
pessoais, como: brincos, 
anéis e pulseiras.

CUIDADOS ESSENCIAIS



•  Higienizar as mãos antes de colocar e 
retirar a máscara. 

•  Cobrir totalmente boca e nariz. 

• Não remover a máscara para falar.

•  O uso de máscara para crianças a partir 
de 6 anos será necessário na chegada e 
na saída da escola.

•  Trocar a máscara sempre que ela estiver 
úmida. 

USO DE MÁSCARA



•  Lavar as mão com água e sabão.

•  Lavar bem as palmas das mãos, o dorso, 
por entre os dedos e esfregar as unhas e 
os punhos. 

•  Enxaguar e secar com papel toalha. 

•  A lavagem deve durar, pelo menos, 20 
segundos (o tempo que leva para cantar a 
música “Parabéns pra você” 2 vezes).

LAVAR AS MÃOS 



•  Conscientizar as famílias sobre os 
protocolos de saúde, com especial 
ênfase no engajamento colaborativo e 
na corresponsabilidade para o sucesso 
das medidas.

•  A criança não usará máscara dentro da 
sala de aula ou no ambiente externo 
exclusivo para uso da turma. 

•  Desenvolver junto às crianças uma rotina 
sistemática de higienização das mãos 
com água e sabão, além do uso de álcool 
gel. 

ROTINA 



•  A criança que apresentar febre a partir 
de 37,6º, tosse, coriza, dor de garganta, 
calafrio, náusea ou diarréia no ambiente 
escolar deverá ser encaminhada para uma 
sala, enquanto aguarda a chegada de um 
responsável para levá-la embora. A escola 
entrará em contato com a telemedicina e 
comunicará às famílias dos colegas dessa 
criança quais procedimentos adotar. 

•  Em caso de COVID confirmado dentro da 
turma, os alunos e a professora do mesmo 
grupo permanecerão em isolamento 
social por 10 dias, conforme orientação 
da OMS.

•  Os alunos que tiveram contato, fora da 
escola, com outra pessoa contaminada 
pela COVID deverá comunicar a escola e 
se manter em isolamento por 10 dias. 



•  Os livros serão manuseados somente 
pelo educador para contação de história 
no grupo.

• Os alunos do Ensino Fundamental 
poderão manusear livros de uso individual.

•  Manter a sala de aula com portas e janelas 
abertas para ventilar.

•  Cada criança terá, preferencialmente, 
seu compartimento individual e deverá 
higienizar as mãos antes e depois de 
utilizar os materiais.

SALA DE AULA  



•  Cada grupo fará uso do seu próprio 
material (lápis de cor, tinta, pincel, caneta 
hidrográfica, bola, corda de pular...) que 
não será compartilhado com outros 
grupos.

•  Os acessórios não essenciais à prática das 
atividades pedagógicas serão retirados 
da sala de aula.

•  Os brinquedos de difícil higienização serão 
retirados para limpeza imediatamente 
após o uso para serem imersos em 
soluções sanitizantes ou lavados em 
máquina de lavar.   



Professores especializados retomarão suas jornadas com 
vídeos ou de forma presencial com todos os EPIs necessários 
para que haja a preservação dos contatos entre os grupos de 
turmas.

PROFESSORES 
ESPECIALIZADOS



Os templates sobre os cuidados básicos 
estarão presentes nos espaços da escola 
para lembrar sobre: 

• DISTANCIAMENTO SOCIAL

• LAVAGEM DAS MÃOS

• USO DO ÁLCOOL GEL 

• ETIQUETA RESPIRATÓRIA

LEMBRETES



•  Cada turma terá um horário específico 
para uso do banheiro e entre uma turma e 
outra o espaço passará por higienização.

• Caso haja a necessidade de utilização do 
banheiro fora do horário estipulado, ele 
será  higienizado logo após o uso. 

USO DO BANHEIRO



•  Serão assegurados especiais cuidados na 
troca de fraldas, com higienização das 
mãos dos profissionais e das crianças, 
bem como da bancada, antes e depois 
da troca de fralda. 

•  A fralda trocada deve ir para o lixo 
específico e o uso de luvas é obrigatório.

•  As luvas devem ser retiradas da seguinte 
forma: do punho em direção aos dedos 
de forma a não tocar a possível parte 
contaminada.

•  O responsável pelas trocas de fraldas 
utilizará, além das luvas, um avental 
impermeável que será higienizado logo 
após a troca.

TROCA DE FRALDA



•  Em todos os parques haverá desinfecção 
dos brinquedos com os produtos 
adequados. 

•  Os ambientes externos serão usados 
por somente uma turma de cada 
vez, havendo a higienização entre a 
utilização.

BRINCAR 
NOS PARQUES



•  Os lanches devem ser feitos, 
preferencialmente, em sala de aula e 
o adulto responsável deve cuidar para 
que não haja compartilhamento de 
alimentos.

DURANTE 
AS REFEIÇÕES 



A chegada em casa é uma situação que 
exige bastante atenção. Assim como a 
chegada na escola, é o momento em que se 
reduz as probabilidades de contaminação 
do ambiente e de outras pessoas. 

•  Adultos e crianças acima de 6 anos 
devem utilizar máscara em todo o 
procedimento de chegada.

•  As crianças devem sair da escola direto 
para casa.

•  Ao chegar em casa, higienizar as mãos 
imediatamente. 

•  Higienizar os pertences e calçados com 
álcool 70% e fazer a limpeza com pano.

• Retirar as roupas e colocar para lavar.

CHEGADA EM CASA



CONCLUSÃO

Esse é um momento de readaptação 
e cada um tem sua responsabilidade. 

Ficou com alguma dúvida? Procure a equipe da escola.
Cuide-se e faça a sua parte! Nós vamos fazer a nossa!


