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Tendo em vista o cenário clínico e social do município, que ainda requer cuidados,

acreditamos que podemos retornar às atividades pedagógicas presenciais obedecendo

ainda a orientações sanitárias. Há também o Decreto Municipal n° 2.154 de 31 de janeiro

de 2022, que autoriza o retorno presencial das aulas a partir de 14 de fevereiro de 2022.

Nesse sentido, publica-se a 4° versão do “Protocolo de volta às atividades

pedagógicas” que será um norteador para a rotina das Instituições Escolares. Esta

proposta foi alterada seguindo as orientações mais recentes para um avanço no retorno

seguro de nossos alunos e profissionais da Educação. É possível que haja outras

atualizações neste material, visto que serão ajustadas com as adequações sanitárias que

devem estar em consonância com a dinâmica científica e o contexto social de nosso

município.

Contamos com o apoio de toda a comunidade escolar para estudo e aplicabilidade

deste novo Protocolo que foi elaborado a muitas mãos e de maneira muito responsável e

cautelosa.
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1. ORGANIZAÇÃO DO ENSINO PRESENCIAL

O retorno às atividades pedagógicas se dará de maneira presencial e obrigatória.

Os avanços no retorno presencial das Instituições Escolares em Pedro Leopoldo serão

minuciosamente analisadas e discutidas pelo Comitê Municipal COVID-19, o que

subsidiará importantes decisões. É importante ainda ressaltar que as orientações

definidas serão largamente divulgadas nas mídias sociais oficiais da Prefeitura de Pedro

Leopoldo.

1.1. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: ORIENTAÇÕES GERAIS

 Os servidores deverão higienizar as mãos sempre que chegarem ao local de trabalho,

após cada mudança de atividade, ao utilizar o banheiro, sempre que tocar em qualquer

superfície ou objeto, antes e após as trocas de luvas, ao tocar na máscara e em outras

ocasiões que se faça necessário;

 Os alunos deverão higienizar as mãos ao chegar na Instituição, ao utilizar o banheiro,

livros e outros objetos de uso comum, ao tocar na máscara, antes das refeições e em

outras ocasiões que se faça necessário;

 Caso não seja possível a higienização com água e sabão, deverá ser disponibilizado

ao aluno álcool 70%, para que o mesmo faça a desinfecção das mãos;

 A utilização de álcool 70% deverá sempre ser acompanhada por um responsável a fim

de se evitar a intoxicação pelo produto;
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 Nas pias de todos os ambientes, áreas de uso comum, banheiros, refeitórios e

cozinhas; deverão ser afixados cartazes indicando a forma correta de higienização das

mãos, conforme modelo a seguir:

1.1.1. ROTINA DAS INSTITUIÇÕES DURANTE A PANDEMIA

 Ao retornar às atividades presenciais, deve-se:

1° Escalonar a entrada e a saída das salas de aula por fileiras, a fim de evitar

aglomerações em escadas e corredores. A saída deverá iniciar pelas fileiras mais

próximas à porta, terminando nas mais distantes, evitando assim o cruzamento

entre alunos.

2° Estabelecer uma rotina de higienização das mãos durante as atividades

pedagógicas.

3° Aferir a temperatura corporal de cada aluno na entrada da Instituição.
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 É obrigatório o uso de máscaras cirúrgicas ou de tecido, com no mínimo duas

camadas, para alunos, profissionais da educação e visitantes. As máscaras são de

uso individual e não podem ser compartilhadas. As máscaras deverão ser trocadas,

preferencialmente a cada três horas, ou quando elas estiverem úmidas. No caso das

máscaras de tecido, deverão ser lavadas diariamente. Recomenda-se que cada aluno

e servidor leve outra máscara para ser trocada durante o período das atividades

pedagógicas presenciais.

 Os alunos deverão ser orientados pela Instituição e pela família sobre procedimentos

para a lavagem correta das mãos, incluindo limpeza das unhas, assim como também

orientações de rotina tais como: instrução sobre os protocolos ao tossir e espirrar;

solicitar que mantenham em suas mochilas pequenos recipientes com álcool gel 70%

para a higienização das mãos em sala de aula; orientar quanto ao não

compartilhamento de quaisquer objetos escolares, brinquedos, merenda, etc; orientar

quanto à distância entre ele e outro colega e/ou professora.

 As orientações também serão dadas aos alunos, quanto ao retorno para a casa:

adotarem medidas de limpeza e desinfecção diária dos sapatos, mochilas, roupas e

máscaras de modo a impedir a propagação de vírus no ambiente domiciliar.

 As portas e janelas das salas deverão ficar abertas durante todo o período de

atividades pedagógicas.

 Os bebedouros coletivos serão adaptados para o uso exclusivo com torneira e

abastecimento de recipientes individuais.

 O aluno que apresentar qualquer um dos sintomas de gripe (tosse, febre, dores

musculares, cansaço, náusea, vômitos e diarreia, vias respiratórias congestionadas e

irritação nos olhos) no ambiente escolar, deverá ser levado para um local isolado

(Sala de Isolamento), devendo estar acompanhado, por um profissional da Instituição.

 Se um aluno ou profissional da Equipe Escolar confirmar contaminação de COVID-19,

deverá ser imediatamente afastado até a sua recuperação e comunicar a Instituição

sobre o diagnóstico/resultado, para que os outros alunos e funcionários que tiveram

contato sejam comunicados e as demais providências sejam tomadas. Mediante a

suspeita de contaminação por COVID-19, o servidor deverá dirigir-se ao PA Central -
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Pronto Atendimento Central (Hospital Municipal Francisco Gonçalves), localizado à

Rua Progresso, 985, Centro - Pedro Leopoldo. O servidor deverá estar munido de:

documento de identificação oficial e com foto e autorização de testagem original

devidamente assinada e carimbada pela Gestora Escolar.

 Deverão ser afixados os cartazes educativos em todos os espaços de circulação da

Instituição, informando sobre as medidas de segurança e prevenção necessárias ao

enfrentamento da Pandemia.

1.2. ESPECIFICIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMAIS

 Higienizar os brinquedos e todos os objetos, sempre após o término das atividades

pedagógicas de cada turno.

 Está vetada a manipulação de alimentos para realização de atividades pedagógicas

junto as crianças.

 Recomendar aos pais ou responsáveis que cada criança tenha no mínimo mais um

conjunto / peça (“muda”) de roupa, inclusive toalhas para sua higienização, sempre

que necessário. As roupas deverão estar higienizadas, preferencialmente embaladas

em saco plástico até o momento da lavagem.

1.3. ORIENTAÇÕES PARA OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA / PRITS
A EVITAREM ATIVIDADES COLETIVAS ONDE HAJA CONTATO FÍSICO

 Orienta-se cuidados / higienização constantes durante a prática de esportes com

contato físico e a utilização de superfícies e objetos que não podem ser higienizados.

 Caso as quadras esportivas e espaços de uso coletivo sejam utilizados devem ser

higienizado entre cada utilização com álcool 70%.
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1.4. MEDIDAS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

 Manter os ambientes limpos e ventilados;

 Os servidores deverão paramentar-se com todos os EPI’s necessários: uniforme,

máscara de procedimento, luvas de borracha e gorro. O uso do avental descartável é

opcional. Todavia, continuará sendo fornecido às Instituições Municipais;

 Manter comunicação constante com servidores, pais/responsáveis e estudantes,

coordenada com as unidades locais de saúde, para a definição das ações a fim de evitar

a exposição/propagação do COVID-19 no ambiente escolar;

 Utilização constante de máscaras por estudantes, profissionais da educação e outras

pessoas que eventualmente acessem a Instituição Escolar, além de protetores faciais

pelos profissionais da educação. As máscaras podem ser descartáveis ou feitas de pano,

desde que cumpram as recomendações da ANVISA;

 Manter especial atenção na etiqueta respiratória e higienização na entrega de

materiais, equipamentos de proteção individual, na manipulação de alimentos etc.;

 Divulgar orientações para a prevenção da transmissão da COVID-19, com

informações sobre a doença, higiene das mãos, uso e descarte correto das máscaras,

etiqueta respiratória e medidas de proteção individuais e coletivas;

 Limitar as interações em grandes grupos.

1.5. ÁREAS DE USO COMUM

 São considerados áreas de uso comum: Biblioteca, Salas de Vídeos e outros espaços

que sejam de uso coletivo;
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 Fica autorizado o empréstimo de livros para leitura. Após a devolução, o material deve

ser higienizado para posteriormente ser liberado para seu novo empréstimo;

 Na limpeza do ambiente não utilizar o processo de varredura a seco, sendo essa

substituída por varredura úmida, com o objetivo de não propagar poeira ou outras

partículas que possam estar no piso dos ambientes;

 Todos os lavatórios deverão estar dotados de sabonete líquido e papel toalha,

aprovados pelo órgão competente;

 Próximo aos lavatórios deverão ser disponibilizadas lixeiras com acionamento por

pedal;

 Para a limpeza dos ambientes, utilizar somente produtos aprovados por órgãos

competentes, e que preferencialmente não necessitem de diluição. Caso seja necessária

a diluição dos produtos, que essa seja feita de acordo com as recomendações do

fabricante para a atividade a ser realizada;

 A Gestora da Instituição deverá criar uma Rotina de Limpeza e Higienização,

definindo quem, quando e com que frequência cada atividade deverá ser realizada, para a

limpeza das áreas comuns de acordo com esse protocolo e realidade de cada Instituição.

A rotina deverá ser apresentada aos funcionários responsáveis pela limpeza e estar

disponível em local de fácil acesso para consulta no caso de dúvidas;

 Manter janelas e portas abertas durante todo o tempo;

1.6. SALAS DE AULA E SALAS DOS PROFESSORES

 As salas de aula deverão ser higienizadas antes e após cada turno escolar;

 Todas as mesas, cadeiras, maçanetas, portas, interruptores e corrimãos deverão ser

higienizados antes e após cada turno escolar, e sempre que houver necessidade;
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 O servidor responsável pela limpeza, deverá utilizar luvas de borracha na limpeza e

desinfecção das superfícies, devendo essa ser higienizada a cada troca de atividade;

 Na limpeza do ambiente não deve ser utilizado o processo de varredura a seco,

sendo essa substituída por varredura úmida, com o objetivo de não propagar poeira ou

outras partículas que possam estar no piso dos ambientes;

 Para a limpeza dos ambientes, utilizar somente produtos aprovados por órgãos

competentes, e que preferencialmente não necessitem de diluição. Caso seja necessária

a diluição dos produtos, que essa seja feita de acordo com as recomendações do

fabricante para a atividade a ser realizada;

 A Gestora da Instituição deverá criar uma Rotina de Limpeza e Higienização,

definindo quem, quando e com que frequência cada atividade deverá ser realizada, para a

limpeza das áreas comuns de acordo com esse protocolo e realidade de cada Instituição.

A rotina deverá ser apresentada aos funcionários responsáveis pela limpeza e estar

disponível em local de fácil acesso para consulta em caso de dúvidas;

 Manter janelas e portas abertas durante todo o tempo;

1.7. BANHEIROS

 Todos os banheiros deverão ser higienizados antes e após cada turno escolar e nos

intervalos de utilização de cada turma;

 Deverá ser realizada limpeza úmida dos banheiros, sendo proibida limpeza a seco no

ambiente;

 Para a limpeza dos ambientes utilizar somente produtos aprovados por órgãos

competentes, e que preferencialmente não necessitem de diluição. Caso seja necessária

a diluição dos produtos, que essa seja feita de acordo com as recomendações do

fabricante para a atividade a ser realizada;
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 Todas as maçanetas, apagadores, torneiras e botões de descarga, deverão ser

higienizados com detergente e outros produtos aprovados por órgão competente;

 Os banheiros deverão possuir lixeiras com acionamento em pedal;

 Deverão estar disponíveis papel higiênico nos banheiros, bem como sabonete líquido

nas pias e papel toalha;

 A Gestora da Instituição deverá criar uma Rotina de Limpeza e Higienização,

definindo quem, quando e com que frequência cada atividade deverá ser realizada, para a

limpeza das áreas comuns de acordo com esse protocolo e realidade de cada instituição.

A rotina deverá ser apresentada aos funcionários responsáveis pela limpeza e estar

disponível em local de fácil acesso para consulta em caso de dúvidas;

 Manter janelas e portas abertas durante todo o tempo.

1.8. PARQUINHOS E BRINQUEDOS

 Os brinquedos e parquinhos deverão ser higienizados sempre antes e após o uso de

cada turma, e sempre antes e depois de cada turno escolar;

 A limpeza deverá ser feita com produtos aprovados por órgão competente que não

agridam a superfície dos objetos a serem limpos.

1.9. COZINHA

 O protocolo para a higienização das cozinhas deve ser o mesmo adotado

anteriormente no preparo e distribuição de refeições aos alunos, seguindo as normas da

Resolução Nº 216/2004 da ANVISA, porém, foram incluídas algumas orientações

relacionadas a COVID-19;
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 Para maior segurança da comunidade escolar as instalações, equipamentos, móveis

e utensílios devem ser frequentemente higienizados antes e após o início das atividades;

1.10. MANIPULADORES DE ALIMENTOS

 Define-se por manipulador de alimentos, toda e qualquer pessoa que tenha contato

com o alimento desde a produção, transporte, armazenamento, preparo e distribuição

desses;

 O manipulador de alimentos deve seguir todas as recomendações de Higiene Pessoal,

sendo elas:

 Uso de uniforme exclusivamente no local de trabalho (EPI), incluído gorro, máscara

facial, sapatos fechados, jaleco ou similar;

 OBS: a máscara de tecido deve cobrir nariz e boca e ser trocada a cada 3 horas ou

quando estiverem sujas ou úmidas;

 Antes de iniciar as atividades de manipulação do alimento realizar a higiene adequada

das mãos com água e sabão, secagem com papel toalha e uso de álcool 70% como etapa

adicional na higienização após a lavagem das mãos;

 Os manipuladores de alimentos devem lavar as mãos regularmente, com destaque às

seguintes ocasiões:

- antes de começar o trabalho;

- depois de tossir, espirrar, assoar o nariz ou levar a mão ao rosto;

- antes de manusear alimentos cozidos ou prontos para o consumo;

- antes e depois de manusear ou preparar alimentos crus;

- depois de manusear lixo, sobras e restos;

- após tarefas de limpeza;

- depois de usar o banheiro;

- antes de comer;

- depois de comer e/ou beber;

- depois de lidar com dinheiro;

- quando retornar dos intervalos ou outras interrupções da atividade;

- depois de tocar em dispositivos eletrônicos, como celulares e tablets.

 Reforçar a retirada de adornos pessoais como anéis, pulseiras, brincos, relógios;
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 Não utilizar aparelhos celulares durante a manipulação de alimentos.

 Alguns cuidados que devem ser observados antes, durante e após o uso de máscaras:

A) As máscaras devem estar limpas, íntegras (sem rupturas, rasgos ou furos), com bom

ajuste e tamanho suficiente para proteger plenamente o nariz e a boca;

B) O uso de máscaras não pode ser compartilhado em hipótese nenhuma;

C) As máscaras devem ser usadas de maneira a cobrir integralmente a boca e o nariz, e não

devem ser usadas com nariz descoberto, por exemplo;

D) Trocar a máscara sempre que estiver úmida ou suja, não ultrapassando o tempo de uso

por mais de 3 horas;

E) As máscaras não devem ser retiradas para falar e nem deslocadas para o queixo, pescoço,

nariz, topo da cabeça etc.

F) Caso precise retirá-la momentaneamente para atividades inevitáveis, como beber água,

deverá seguir as orientações abaixo listadas:

- Evitar tocar a máscara e, quando o fizer por equívoco, higienizar as mãos;

- Remover a máscara cuidadosamente pela parte de trás, presa às orelhas ou cabeça, de

forma a evitar tocar o tecido na parte frontal, onde há alta concentração de gotículas

expelidas pela boca e nariz;

- Proceder com a correta lavagem das mãos sempre antes de colocar e após retirar a

máscara.

1.11. HIGIENE DO AMBIENTE: REFEITÓRIO E ÁREA DE MANIPULAÇÃO

 Limpeza e desinfecção rigorosa de superfícies, equipamentos e utensílios que entram

em contato direto com o alimento, além de pisos e paredes, maçanetas de portas,

puxadores de armários e gavetas com álcool a 70%;

 Procedimento de limpeza e higiene de mesas e cadeiras com sanitizantes, como

álcool 70% e ou água sanitária diluída, antes e após o término do atendimento aos alunos;

Organizar a disposição das mesas e cadeiras para que seja mantida a distância segura

de um metro e meio entre as pessoas;
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 Ter vigilância constante do fluxo de alunos e, quando necessário, controlar o acesso,

em todos os ambientes da Instituição Escolar, para evitar aglomerações e tomar as

medidas necessárias para assegurar a distância segura;

 Distribuir dispensadores de álcool 70% em gel em locais estratégicos;

 Afixar, junto às pias de lavagem das mãos e aos dispensadores de álcool 70% em gel,

orientações sobre a correta lavagem das mãos e correto uso do álcool, podendo ser feito

uso de figuras.

1.12. LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS

 Lavagem rigorosa com água e sabão e desinfecção com água sanitária diluída em

utensílios, tais como: pratos, talheres, copos e etc.;

 Armazená-los em armários fechados.

1.13. CONTROLE DE MATÉRIAS-PRIMAS

 Higienização das matérias primas recebidas como lavagem e desinfecção de suas

embalagens;

 Lavagem prévia dos hortifrutis, antes de seu armazenamento.

1.14. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

 Os alimentos a serem distribuídos devem estar protegidos por barreira física de forma

a impedir a contaminação. Quando não for possível uma barreira física de proteção,

manter a distância mínima de um metro entre o alimento a ser servido e o aluno;

 Os alunos devem permanecer de máscara e só retirá-la no momento da refeição;
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 Fazer escala de horários de merenda para que haja um controle de distância segura

entre os alunos durante a refeição.

1.15. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS ANTES E DEPOIS DAS REFEIÇÕES

 Entre cada escala, realizar a higienização das mesas e cadeiras;

 Ressalta-se que o uniforme deve ser utilizado única e exclusivamente na área de

manipulação de alimentos, portanto, caso o manipulador necessite desenvolver outras

atividades, o mesmo deverá possuir um uniforme de uso exclusivo para cozinha;

 Fica proibido o uso de adornos (brincos, colares, relógios, pulseiras, alianças), unhas

grandes, esmaltes e outros que possam trazer risco de contaminação aos alimentos;

 O uso da máscara descartável ou não profissional é obrigatório durante todo o

expediente de trabalho, bem como em todos os ambientes da Instituição;

 Os manipuladores deverão fazer uso de luvas descartáveis sempre que necessário,

porém, essa proteção não exclui a necessidade de higienização constante das mãos.

Lembrar que a troca de luvas deve ser realizada sempre que houver troca de atividade;

 Os manipuladores devem comunicar, caso haja contato com pessoas infectadas pela

COVID-19 e/ou se apresentarem sintomas da doença;

 A Gestora da Instituição deverá criar uma Rotina de Limpeza e Higienização,

definindo quem, quando e com que frequência cada atividade deverá ser realizada, para a

limpeza das áreas comuns, de acordo com esse protocolo e a realidade de cada

Instituição. A rotina deverá ser apresentada aos funcionários responsáveis pela limpeza e

estar disponível em local de fácil acesso para consulta, em caso de dúvidas;

 Manter janelas e portas abertas durante todo o tempo.
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1.16. RESERVATÓRIO DE ÁGUA, BEBEDOUROS E SIMILARES

 Na limpeza dos reservatórios de água, bebedouros e similares deverão ser utilizados

somente produtos aprovados por órgãos competentes;

 A higienização deverá ocorrer a cada 6 meses, ou período menor se houver

necessidade;

 Os bebedouros de jato para a boca deverão ser isolados;

 Deverão ser utilizados bebedouros que permitam o uso de copos ou garrafas

individuais;

 Disponibilizar uma pessoa para manipular o gatilho do bebedouro, no momento, do

reabastecimento dos recipientes d’água;

 Os bebedouros deverão ser higienizados diariamente, antes e após os turnos

escolares, e no intervalo de utilização de cada turma, não se esquecendo de higienizar as

torneiras;

 Sugere-se que cada aluno tenha sua própria garrafa e que sejam estipulados horários

para que as mesmas sejam abastecidas;

1.17. MANEJO DE RESÍDUOS

 As lixeiras deverão ser dotadas de tampa e acionamento por pedal, para evitar o

toque com as mãos;

 A retirada dos resíduos deve ser realizada por um servidor específico para a função,

sendo que esse deverá estar devidamente uniformizado, não podendo esse servidor estar

ligado a atividades de manipulação de alimentos;
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 A retirada dos resíduos deverá acontecer sempre nos intervalos dos turnos escolares

e após o último turno de funcionamento;

 Caso seja necessária a retirada de resíduos, durante o horário em que houver alunos

na Instituição, o procedimento deverá ser realizado sem a presença de alunos no

ambiente;

 Os resíduos deverão ser armazenados em local específico, em sacos plásticos

resistentes e bem fechados;

 O local onde os resíduos serão armazenados, deverá estar fora do acesso de alunos

ou demais pessoas e deverá ser higienizado diariamente;

 A Gestora da Instituição deverá criar um Procedimento Operacional Padrão (POP),

para o manejo de resíduos de acordo com esse protocolo e realidade de cada Instituição.

O POP deverá ser apresentado aos funcionários responsáveis pela limpeza e estar

disponível em local de fácil acesso para consulta em caso de dúvidas.

 A Gestora da Instituição deverá criar uma Rotina de Limpeza e Higienização,

definindo quem, quando e com que frequência cada atividade deverá ser realizada, para a

limpeza das áreas comuns de acordo com esse protocolo e realidade de cada instituição.

A rotina deverá ser apresentada aos funcionários responsáveis pela limpeza e estar

disponível em local de fácil acesso para consulta no caso de dúvidas.

1.18. TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE A PANDEMIA

 Poderá ser utilizado 100% da capacidade do transporte escolar;

 Obrigatório o uso correto de máscara facial por todos ocupantes do veículo;

 Disponibilizar o kit de higiene pessoal para o motorista e monitor (álcool 70% e/ou

produto indicado pelos órgãos de saúde): 1(um) por veículo;
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 Os motoristas devem fazer a higienização das mãos com água e sabão e/ou álcool

70% no início e ao final de cada viagem;

 Os monitores devem higienizar as mãos antes e depois de fazer a travessia de alunos

nas vias públicas, segurando-os sempre pelo punho ou braço;

 Higienizar volante, manoplas do câmbio e do freio de estacionamento e demais

pontos de contato dos motoristas pelo menos 2 (duas) vezes ao dia, ao final de cada

viagem ou sempre que necessário, fazendo fricção nesses componentes;

 Os veículos devem ser limpos e higienizados a cada 24 (vinte e quatro) horas, ou

sempre que necessário, sendo que os pontos de maior contato dos usuários (corrimãos,

balaústres, pega-mãos e pontos de apoio nos assentos) devem ser higienizados ao final

de cada viagem realizada;

 Veículos básicos (sem ar condicionado) devem estar com os sistemas de ventilação

forçada acionados durante toda a operação, permitindo a circulação de ar. Sempre que

possível, as janelas do veículo devem ser mantidas abertas, resguardados os limites de

segurança;

 Motoristas com sintomas de COVID-19, não poderão operar os veículos em hipótese

alguma;

 Aferir a temperatura do aluno antes que ele entre no veículo. Aqueles que estiverem

com temperatura acima de 37,4 C° não poderão embarcar;

 Trafegar com janelas abertas, mantendo desta forma a ventilação e circulação do ar;

 Disponibilizar informativo para os usuários e responsáveis (ANEXO XI - Cartilha

Transporte Escolar);
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 Fixação de cartazes nos ônibus orientando sobre a higienização das mãos, utilização

de álcool em gel e uso de máscaras.

1.19. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PRESENCIAIS

As atividades presenciais serão suspensas mediante a ocorrência de mais de 30%

de alunos confirmados laboratorialmente para COVID-19, os alunos pertencentes a turma

ficarão afastados do ambiente escolar por 5 dias corridos a contados do último resultado.

O mesmo se aplica aos professores exclusivos da turma afastada. É importante ressaltar

ainda que o monitoramento de casos confirmados e suspeitos são realizados pela

Atenção Primária à Saúde Municipal.


