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JUNTOS PARA UMA 
REABERTURA SEGURA

Para garantir a proteção das nossas crianças, das equipes que nos apoiam e de 
todos os familiares, continuaremos seguindo rigorosamente os protocolos de 
segurança, reforçando os procedimentos e incorporando sempre novos 
aprendizados.

Contamos com o seu apoio para continuarmos executando juntos todas as 
ações que permitirão nos manter seguros e protegidos nessa reabertura.

Na sequência, apresentamos nosso Plano de Volta Segura!



PLANO 
DE VOLTA
SEGURA
Preparamos nosso 
Plano de Volta Segura com informações 
importantes 
e apoiados em 5 pilares:

1. Higiene 
Pessoal

5. Auditorias

4. Distanciamento
Social

2. Limpeza
e Sanitização

3. Detecção
COVID-19



1. HIGIENE
PESSOAL

LAVAR AS MÃOS
Reforçamos em nossa rotina diária, de crianças e adultos, 
a necessidade de lavar as mãos a cada hora e após atividades 
com materiais educativos.

HIGIENIZAÇÃO
• Entrada na escola: todos deverão higienizar as mãos com álcool em gel e realizar 

a limpeza dos pés no tapete sanitizante.
• Em cada ambiente: todos devem desinfetar sapatos no tapete sanitizante.
• Mochilas serão higienizadas com álcool líquido 70% na entrada e na saída.
• Outros pertences e vestimentas também serão higienizados na entrada.

CUIDADOS COM A EQUIPE
Nossa equipe recebeu um kit com escudo facial, máscaras descartáveis e álcool em 
gel individual.
Diariamente, entregamos luvas (para manipulação de alimentos e fraldas), propé, 
touca e saco para armazenamento das roupas. Equipes que possuem contato direto 
com crianças devem trocar de roupa ao entrar na escola.



2. LIMPEZA 
E SANITIZAÇÃO
DOS ESPAÇOS

ROTINA INTEGRADA DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO
• Reforçamos a rotina de acordo com espaços e necessidades da escola, respeitando a 

higienização entre intervalos, em todas as saídas de sala e em períodos de 
alimentação. Durante processo os espaços são mantidos ventilados 

• Daremos prioridade às áreas de maior circulação e elementos que são frequentemente 
manuseados.
• Material Educativo – utilizaremos somente materiais laváveis, que são desinfetados 

após utilização.
• Superfícies – limpeza é realizada em diversos momentos, utilizando produtos 

reconhecidos e registrados na ANVISA.
• Alimentação; Troca; Banho – todas as superfícies são limpas com solução 

detergente e pano descartável e desinfetadas com solução sanitizante ou álcool 70% 
e papel.

• Quando as crianças estão fora da sala de aula por um longo período realizamos um 
processo de sanitização adicional utilizando tecnologia de luz ultravioleta e partículas 
de ozônio.

• Periodicamente os espaços são sanitizados também por uma empresa terceira 
especializada.

MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS
• Aumentamos o número de lixeiras, substituímos as atuais por lixeiras com 

tampa e estamos utilizando sacos de lixo duplos.
• Aumentamos a frequência de retirada dos resíduos, remoção e troca são realizadas 

pelo menos 3 vezes ao dia nas áreas de maior circulação.

Nossa equipe foi treinada em rígidos 
protocolos de limpeza e desinfecção de 
ambientes para garantir segurança e 
padronização das atividades.



3. DETECÇÃO
COVID-19

CONTROLE  
SANITÁRIO

CONTROLE DE TEMPERATURA
Todos terão sua temperatura verificada ao entrar na
escola, caso a temperatura esteja acima de 37,5°
não será permitida a entrada.

PESQUISA COVID
Todos deverão preencher com total transparência o 
formulário sobre a verificação de sintomas e 
rastreabilidade de contatos.
Se houver algum caso positivo para COVID-19 o 
formulário nos ajudará a identificar quem teve 
contato direto com a pessoa infectada.

MODELOQUESTIONÁRIOCOVID

Formulário disponibilizado em meio 
físico (imagem) ou eletrônico.



PROCEDIMENTOS EM CASO DE FEBRE OU 
OUTROS SINTOMAS

• CRIANÇAS
Comunicaremos a família imediatamente para que possam buscar a criança e 
encaminhá-la ao médico.

• ADULTOS
Encaminharemos imediatamente para realização do teste RT-PCR.

PROCEDIMENTOS EM CASO CONFIRMADO POSITIVO*

O acionamento de nosso Protocolo COVID-19 prevê diversas ações, dentre elas:
• Comunicação interna e para as famílias.
• Identificação através do controle de rastreabilidade de todos que foram expostos.
• Sanitização dos espaços com a contratação de empresa especializada.
• Fechamento total ou parcial da escola, para segurança de todos, podendo durar até 14 

dias, dependendo da gravidade e quantidade de casos detectados e da ligação entre 
eles.

* Tipos de Casos: definição na página 12 deste documento

3. DETECÇÃO
COVID-19

PROCEDIMENTOS



Para garantirmos o distanciamento e acolhermos nossos alunos, 
alteramos algumas rotinas:

• Respeitaremos o limite máximo de cada fase determinada pelo governo e faremos 
rodízio caso necessário.

• Não será permitida a circulação de pessoas externas dentro da escola.

• Salas: manteremos as mesas separadas, distanciadas e as crianças sentadas sempre 
uma em cada lado da mesa.

• Deslocamento entre salas: evitaremos que as crianças deem as mãos ou segurem na 
roupa dos amigos, mantendo a ordem de fila sem necessidade de contato.

• Pátio: será utilizado em diferentes momentos por grupos pequenos, um de cada vez.

• As crianças deverão manter distanciamento, exercícios serão individuais e 
utilizaremos marcação no chão direcionando a distância em que deverão estar umas 
das outras.

• Para evitar aglomerações não teremos comemorações na escola.

4. DISTANCIAMENTO
SOCIAL

SINALIZAÇÃO NA ESCOLA

Manteradistânciade1metro



Tapar a boca
ao tossir

Cumprimentar  à 
distância

Lavar as mãos  
frequentemente

SINALIZAÇÃO NA ESCOLA

4. DISTANCIAMENTO
SOCIAL

Para garantirmos o distanciamento e acolhermos nossos alunos, 
alteramos algumas rotinas:

Algumas orientações aos familiares

• Pedimos que enviem máscaras suficientes para a realização de trocas ao longo
do dia. De acordo com a recomendação da Associação Brasileira de Pediatria,
nossos alunos a partir de 2 anos devem utilizar máscaras.

• As mãos são uma fonte de contaminação, por esse motivo pedimos que 
mantenham as unhas das crianças bem cortadas.

• Acessórios (bonés, pulseiras, colares etc.) deverão ser evitados pelas 
crianças neste primeiro momento como forma de garantir que não sejam 
atrativos para o contato de outras crianças e que ela mesma não coloque esses 
itens na boca.

• As crianças não poderão trazer brinquedos de casa, ficam suspensos o 
dia do brinquedo, o dia da fantasia ou outros.

• As crianças deverão usar garrafinha individual de água trazida de casa,
que deve ficar armazenada na mochila, em um bolso de fácil acesso (evitando 
que fiquem próximas umas das outras na sala); Solicitamos que procedam 
a limpeza das garrafinhas em casa diariamente.

• Para evitar o espalhamento de gotículas de saliva pedimos que,
sempre que possível, procurem administrar medicamentos de uso
contínuo e vitaminas em casa.



5. REALIZAÇÃO
DE AUDITORIAS Temos uma equipe de Segurança Infantil auditando

presencialmente o cumprimento de todos os protocolos e 
medidas de segurança implementados para prevenção à 
COVID-19.



DEFINIÇÕES  
IMPORTANTES
COVID-19
PREVENÇÃO

Como podemos prevenir a propagação do vírus?

A prevenção e o autocuidado são fundamentais e 
devem ser feitos através da higiene pessoal,  
distanciamento social e uso de máscaras.

As seguintes medidas auxiliam na prevenção e sua 
eficácia exige que sejam realizadas de forma 
conjunta:

Lave as mãos com frequência  Lave as 
mãos com água e sabão 
ou higienize com álcool em gel 70% 
com frequência. Essa ação mata o 
vírus, caso esteja em suas mãos.

Use máscara
O uso de máscaras durante toda a jornada
é parte do conjunto de medidas de
prevenção e controle que podem limitar a
propagação de doenças respiratórias
causadas por vírus.

Ao tossir ou espirrar: cubra boca e nariz com o cotovelo flexionado ou com lenço 
descartável, descarte o lenço imediatamente e lave as mãos com água e sabão ou 
higienize com álcool em gel 70%.

Distanciamento social: Mantenha, ao menos, 1,0 metro de distância entre você e as 
demais pessoas, especialmente aquelas que tossirem, espirrarem ou tiverem febre.

Evite tocar olhos, nariz e boca: As mãos tocam superfícies que podem estar 
contaminadas com o vírus. Se você tocar olhos, nariz ou boca com as mãos 
contaminadas, pode transferir o vírus da superfície para você.



CASO SUSPEITO
• Pessoa que apresente pelo menos 2 dos sintomas 

compatíveis com COVID-19:  febre (37,5°C ou mais), 
tosse, dores no peito, dificuldade respiratória, mialgia, 
arrepios, dores de cabeça, diarreia, perda repentina ou 
diminuição do olfato ou do paladar.

• Pessoa com infecção respiratória aguda grave 
(requer hospitalização).

DEFINIÇÕES  
IMPORTANTES
COVID-19
TIPOS DE CASOS

CASOS CONFIRMADOS
• Pessoa que corresponda à definição de um caso suspeito em que o teste específico 

para COVID-19 tenha sido positivo (RT-PCR).

CASOS CONFIRMADOS ASSINTOMÁTICOS
• Pessoa assintomática, identificada através de uma estratégia de busca ativa, em 

que o teste específico para COVID-19 tenha sido positivo (RT-PCR).

CASO DE CONTATO DIRETO
• Pessoa que tenha estado em contato com um caso confirmado entre 2 dias antes 

do início dos sintomas e 14 dias após o início dos sintomas é considerada contato 
direto. Qualquer que seja a situação, uma das seguintes circunstâncias deve ser 
levada em consideração:

• Ter mantido 15 minutos ou mais de contato com a pessoa sem uso de máscara 
a 1 metro ou menos de distância.

• Partilhar espaço fechado durante 2 horas ou mais sem uso de máscara.
• Viver ou passar a noite no mesmo local – mesma família.



REFERÊNCIAS LEGAIS 
E NORMATIVAS

Os procedimentos que fazem parte do Protocolo de Saúde para o
retorno seguro e podem sofrer alterações de acordo com os órgãos
competentes, continuaremos seguindo as normativas oficiais.

• Resolução SEDUC 61 de 31/Ago/2020 –
Edita normas complementares sobre a retomada das aulas e atividades
presenciais nas instituições de educação básica, no contexto da 
pandemia de COVID-19 e nos termos do Artigo 6º, do Decreto 65.061, 
de 13/07/20;

• DECRETO MUNICIPAL DE SÃO PAULO Nº 60.389, de 20/Jul/2021 
e DECRETO ESTADUAL nº 65.849, de 06/Jul/2021- Dispõe sobre a 
retomada das aulas e atividades presenciais, no contexto da 
pandemia, e dá providências correlatas;

• ABNT PR 1004-3 - Protocolo de retomada presencial segura nas 
organizações educacionais – Orientações Sanitárias e 
Administrativas;

• Protocolo de Volta as Aulas (Ver II – Mar/2021) da Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo;

• Deliberação CIB nº 71, de 25/Ago/20 DOE de 26/08/20 p. 18 -
seção 1 n° 169 - Aprova Nota Técnica CIB – Diretrizes para o 
Trabalho Integrado da Saúde e Educação para Controle da COVID-
19 nas Escolas do Estado de São Paulo, conforme Anexo I;

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
• OMS – Organização Mundial da Saúde;
• UNICEF;
• Ministério da Saúde;
• Manual de Boas Práticas de Higiene e Cuidados com a Saúde –

CONVISA;
• Manual sobre Biossegurança para Reabertura de Escolas no 

Contexto da COVID-19 – FIOCRUZ.




