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As ins<tuições de Educação Infan<l e sua comunidade foram 
afetados pelo contexto de incertezas mediante a pandemia. Os 
familiares foram pegos de surpresa ao se depararem com uma 
nova ro<na e estão lidando com as  emoções das crianças e com 
as suas próprias emoções. 
 
Nesse contexto, a escola é um local de apoio às famílias, uma vez 
que conta com profissionais qualificados, de maneira a evitar a 
propagação da COVID-19. A ro<na de todos mudou e a 
comunidade escolar se prepara para receber as crianças de forma 
segura e responsável.  

APRESENTAÇÃO 



A retomada de funcionamento das escolas pode ser feita em 
etapas, em sincronia com as diretrizes governamentais de 
flexibilização de outras a<vidades e ins<tuições. 
 
O obje<vo do protocolo é minimizar as chances de 
transmissão, por meio de medidas que podem ser 
intensificadas ou relaxadas progressivamente, conforme a 
evolução da pandemia e da situação do sistema de saúde.  

OBJETIVO 



COVID-19 

Outros sintomas  
não específicos ou aGpicos: 
 
• DOR DE GARGANTA 
• DIARRÉIA 
• DORES MUSCULARES 
• CANSAÇO OU FADIGA 
• CONJUNTIVITE  

Sintomas mais 
frequentes: 
 
• FEBRE 
• TOSSE 
• CORIZA 
• FALTA DE AR 
• PERDA DO OLFATO 
• PERDA DO PALADAR 

A doença COVID-19, causada pelo novo coronavírus, 
denominado SARS-CoV-2, se propagou rapidamente ao redor do 
mundo e tem feito milhares de ví<mas, acometendo 
principalmente idosos e pessoas com comorbidades. 
 



Para o retorno seguro das a<vidades, é preciso lembrar que a escola 
irá receber diariamente as crianças. 
A necessidade da prevenção e dos cuidados deve ser dividida entre a 
escola e a família.  
Os cuidados fora da escola são tão importantes quanto os cuidados 
dentro do ambiente escolar, já que as situações são encadeadas. 

ESCOLA X FAMÍLIA 



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 prá<cas serão executadas constantemente. Apenas com o 
comprome<mento será possível minimizar os riscos. 
 
Assim, cada família deverá ler e assinar um termo, declarando 
conhecimento nas normas se comprometendo a cumpri-las. 
 
Somos todos corresponsáveis.  

CORRESPONSABILIDADE 



Antes de sair para a escola, DIARIAMENTE, os responsáveis 
pela criança deverão preencher a Avaliação Diária de Saúde 
do Google Forms, enviado diariamente pela agenda 
eletrônica.  
 
Os itens pessoais e essenciais da criança deverão ser enviados 
em saco plás<co descartável. 
 
Separar a sacola e os materiais e higienizá-los com álcool 70%, 
u<lizando um pano limpo. 
 
U<lizar roupas lavadas na criança e não repe<r seu uso. 

CHECKLIST DA FAMÍLIA  



CHECKLIST DA FAMÍLIA  

Enviar DIARIAMENTE garrafinha e/ou copo de uso individual 
devidamente iden<ficados.  
 
Deverão ser enviadas diariamente duas máscaras, inclusive 
para as crianças acima de 2 anos.  
As crianças que ainda fazem  
uso de chupeta não usarão máscara. 



Cada criança deve ser acompanhada para a escola por no 
máximo uma pessoa.  
 
Medir a temperatura da criança ainda em casa. Se for igual ou 
maior que 37 o, não levá-la para a escola.  
Procure o serviço de saúde. 

 
Desde a saída de casa até a escola, fique atento ao 
distanciamento recomendado de 1,5m entre as pessoas. 
  
Procurar fazer a rota de casa até a escola, sem paradas. 

A CAMINHO DA ESCOLA 



As turmas entrarão na escola em horários dis<ntos, para evitar 
aglomerações. 
 
O responsável e a criança deverão aguardar na calçada, nos 
locais demarcados no chão, mantendo as regras de 
distanciamento social. 
 
Não será permi<da a entrada do responsável nas dependências 
da escola. Caso exista alguma situação específica, esta deverá 
ser alinhada previamente com a direção. 
 
 

CHEGADA NA ESCOLA 



CHEGADA NA ESCOLA 

A secretaria funcionará prioritariamente por atendimento 
telefônico, e-mail ou por WhatsApp, restringindo ao máximo o 
atendimento presencial. 
 
A entrada da criança na escola só será permi<da após o 
preenchimento da Avaliação Diária de Saúde, disponibilizado 
pelo Google Forms. 
 
A equipe da escola deverá se cer<ficar que as pessoas passem 
pelo processo completo de higienização. 
 



As mãos das crianças serão higienizadas com álcool em gel 70%, 
na presença do seu responsável, assegurando que o produto 
seque e que ela não leve as mãos aos olhos. 
 

CHEGADA NA ESCOLA 



CHEGADA NA ESCOLA 

Haverá a aferição da temperatura de todas as pessoas, tanto 
crianças quanto colaboradores.. 

Caso a criança (ou 
algum membro da 
família) tenha quaisquer 
dos  sintomas de 
COVID-19, a família 
deverá entrar em 
contato com secretaria 
antes de levá-la para a 
escola  
 



Os funcionários farão uso de face 
shield além do uso das máscaras para 
boca e nariz. 
 
Será verificado se a criança dispõe de 
garrafa individual de água, pois não 
será disponibilizado copo descartável 
na escola. Bem como se dispõe das 
duas máscaras para permanência na 
escola. 

CHEGADA NA ESCOLA 



A escola disponibilizará álcool gel 70% para higiene das mãos 
em diversos locais da escola. 

AMBIENTES 



A limpeza e higienização das dependências, corrimões, 
interruptores, portas e todos os objetos e brinquedos será 
feita de forma constante e com solução desinfetante 
apropriada.  

AMBIENTES 

A professora fará 
manutenção e limpeza 
apropriadas dentro da 
sala, tanto dos objetos, 
quanto dos brinquedos e 
itens individuais das 
crianças.  



A equipe passará por treinamento cuidadoso para acompanhar, 
monitorar e orientar as crianças nas medidas de proteção, 
higiene, distanciamento e circulação interna. 
 
Os educadores farão uso da máscara como EPI's (equipamento 
de proteção individual), reu<lizável, com trocas regulares. 
 
Os cuidados  sobre evitar tocar nos olhos, nariz e boca, sem 
higienizar as mãos serão constantemente reforçados por 
nossos funcionários. 
 
Os colaboradores não poderão vir de casa com os uniformes.  
As roupas serão trocadas dentro da escola. 

EQUIPE 



Fique sempre atento às restrições e recomendações. 
 
Ao chegar em casa a roupa da criança deverá  ser re<rada 
e higienizada com água e sabão. 
 
Os sapatos deverão ser higienizados com álcool líquido 
70% ou outra solução recomendada. Ao final da semana, 
deverá ser higienizado com água e sabão. 
 

CUIDADOS ESSENCIAIS 



A máscara é recomendada acima de 02 anos e  
devem ser devidamente iden<ficadas. 
 
As crianças devem trazer 2 máscaras por dia. 
 

USO DA MÁSCARA  

Atente-se para o uso correto da máscara. 



USO DA MÁSCARA  
Jamais deverá ser compar<lhada. 
 
Antes de colocar ou <rar a máscara, a 
criança deverá higienizar as mãos. 
 
A máscara deve cobrir totalmente a 
boca e o nariz. 
 
É importante que a criança esteja 
confortável para respirar. 
 
Não se deve remover a máscara para 
falar. 
 
Se a máscara ficar úmida, deverá 
ser trocada. 



HIGIENE DAS MÃOS 
Deve-se u<lizar a 
quan<dade suficiente de 
sabão para cobrir as mãos. 
 
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 
da can<ga “Parabéns para 
você”, cantada 2 vezes 



HIGIENE DAS MÃOS 

MOLHE AS MÃOS E 
COLOQUE O SABÃO 

ESFREGUE AS 
PALMAS ESFREGUE 

ENTRE  
OS DEDOS 

ESFREGUE  OS 
POLEGARES  
E AS UNHAS 

ESFREGUE   
OS DORSOS 

ESFREGUE   
OS PUNHOS 



ROTINA 

Serão desenvolvidas ro<nas de treinamento com as 
famílias sobre os protocolos de saúde, com especial ênfase 
no engajamento colabora<vo e na corresponsabilidade 
para o sucesso das medidas. 
 
A escola irá planejar abordagens de conscien<zação dos 
procedimentos adequados de higiene com as crianças. 
 
Será desenvolvida com a crianças, uma ro<na sistemá<ca 
de higienização das mãos com água e sabão, além do uso 
do álcool em gel. 
 



SALA DE AULA 

As portas e janelas das salas deverão ser man<das 
sempre abertas. 
 
Os acessórios não essenciais à prá<ca pedagógica, serão 
re<rados da sala de aula. 



SALA DE AULA 

Os livros de literatura serão manuseados apenas pela 
educadora, para contação de histórias. Por isso não haverá 
livros para compar<lhamento e emprés<mos. 
 
Os brinquedos da escola, de dipcil higienização, serão 
re<rados para limpeza imediatamente após o uso, para 
serem imersos em solução sani<zante. 



SINALIZAÇÃO 

Haverá sinalização de locais crí<cos que tendem a gerar 
aglomerações. 
 
Em toda a escola haverá placas e cartazes de 
comunicação visual para lembrar sobre o distanciamento, 
lavagem das mãos, uso do álcool, etc.  

Venha se divertir

aqui
Sua temperatura será

aferida na entrada e

deverá estar abaixo 

de 37,3º.

Só é permitido entrar, 

usando corretamente 

a máscara.

Venha se divertir

aqui

REGISTER NOW

Lembre-se de preencher o

formulário digital e informar

sua condição de saúde.

tempod
eaprend

erbh.co
m.br3889-89

93

Deixe seu sapatinho aqui.

Estacionamento
de calcados

Estacionamento
 de calcados 



USO DO BANHEIRO 

O álcool em gel deve ser usado antes e após 
o uso do banheiro.  

As crianças usarão 
prioritariamente os banheiros 
das salas. Caso seja necessário 
usar o banheiro comum, isso será 
feito de forma muito cautelosa, 
respeitando a capacidade 
máxima de 2 pessoas, mais a 
monitora, em cada banheiro, 
evitando aglomerações. 



TROCA DE FRALDA 

Serão assegurados cuidados especiais na troca de fraldas, com 
higienização das mãos dos profissionais e das crianças, bem 
como da bancada, antes e depois da troca de fraldas. 
 
A fralda trocada, com fezes, deve ir para o lixo envolta em 
sacola plás<ca. 
 
As educadoras u<lizarão máscara e face shield e luvas para a 
troca de fraldas. 
 



PLAYGROUND 

Haverá desinfecção de todos 
os brinquedos com produto 
sani<zante. 
 
Os ambientes externos serão 
usados somente por uma 
turma de cada vez. É 
necessária a higienização 
antes do uso por outra 
turma. 



REFEIÇÕES 

As refeições serão feitas em sala de aula e o profissional 
responsável deve cuidar para que não ocorra o 
compar<lhamento de alimentos.  
 
Todos os objetos são de uso individual e não podem ser 
compar<lhados. 



CHEGADA EM CASA 

DICAS 

Higienizar os pertences, bolsas e calçados com 
álcool 70%, preferencialmente spray ou aerosol. 
Se a limpeza for feita com pano, lavar o pano logo 
após o uso. 
 
Re<rar as roupas e colocar para lavar. 
 
Entrar em casa, ainda com máscara e ir para o 
banho imediatamente.  



Este é um momento de readaptação e cada um tem a sua 
responsabilidade. 
 
Entre em contato com a escola sempre que necessário 
para sanar todas as suas dúvidas. 
 
Cuide-se e faça a sua parte! 
 



3889.8993 
99206.0427 

Rua dos Agrônomos,85 
Alípio de Melo 

 
www.tempodeaprenderbh.com.br 

contato@tempodeaprenderbh.com.br 
 
 


