
O Coronavírus (SARS-CoV-2) é
um vírus respiratório que
provoca uma doença chamada
Covid-19. O vírus pode ser
transmitido pelo contato com
uma pessoa contaminada, pelo
toque ou aperto de mãos, ou por
gotículas de saliva que podem ser
expelidas por meio da fala, tosse
ou do espirro.

Como reduzir o
risco de infecção
na escola?

Usar métodos de saudação sem contato
e o contato com pessoas que estiverem
com tosse ou gripe 
A lavagem das mãos é essencial e
consiste em lavar todas as partes das
mãos com água e sabão por pelo menos
20 segundos, seguida de secagem
cuidadosa, com toalha de papel
descartável. Caso não seja possível lavar
as mãos, deve-se utilizar uma solução de
álcool gel. As crianças devem utilizar
álcool gel sob a supervisão de um adulto.

Evite tocar em seu rosto e cubra sua
boca ao tossir e espirrar

Protocolo de volta às
aulas da Vivendo 

Outras medidas
tomadas pela escola   
●  Afastamento das atividades presenciais de todos os
profissionais que são do grupo derisco;  
●  Disponibilização aos profissionais da Vivendo de
EPI (jalecos, face shield, máscaracirúrgica, máscara
N95, luvas, capote etc) e orientação quanto ao uso de
EPIs durante operíodo de trabalho;
●  Suspensão das atividades de culinária e vertical

Rotina Diária 

Fique em casa se...

Você estiver doente
Você morar com
alguém que esteja
doente



As crianças devem ser orientadas
em casa sobre a importância do
uso da máscara. 

Na Vivendo serão realizadas
diversas estratégias lúdicas para
conscientização da importância
do uso correto das máscaras. 

Caso a criança não se adapte à
máscara, sugerimos que haja
troca do modelo utilizado.

Protocolo de volta às
aulas da Vivendo 

Uso de máscara 

-  O nariz tem de estar totalmente
coberto;
- O queixo não pode ficar de fora;
- A máscara precisa estar ajustada ao
rosto, sem folgas, principalmente nas
laterais;
- Não usá-la no queixo ou no pescoço;
- Não tocá-la na parte da frente;
-  Retirá-la pelos elásticos;
- Após o uso, descartá-la na lixeira
comum dentro de um saco fechado;
-   Trocá-la sempre que estiver úmida.

Uso correto da máscara 

As crianças maiores de 4 anos e adultos devem utilizar máscaras de
tecido durante todo o período de permanência na escola. A máscara das
crianças deve ser trocada sempre que estiver suja ou molhada, portanto
os familiares devem enviar no mínimo 3 máscaras devidamente
identificadas para a escola.



Os profissionais que trabalham
na escola, e os pais ou cuidadores
devem medir a temperatura do
filho antes de sair para a escola.
Se houver DOIS sintomas
(coriza, espirro, tosse, dor de
cabeça, dor no corpo, dor de
garganta, diarreia, fraqueza,
perda de olfato ou paladar, falta
de ar, temperatura de 37,5° C ou
superior), mesmo que de duração
curta o caso é considerado
suspeito de Covid-19. 

Protocolo de volta às
aulas da Vivendo 

Avaliação diária
do estado de
saúde antes de ir
à escola

A lavagem das mãos deve ser realizada,
obrigatoriamente, nos seguintes
momentos:

 - Na chegada à escola, na pia de entrada -
havendo impossibilidade para o uso da pia,
deve-se utilizar álcool gel supervisionado
por colaborador da escola,  
- Antes de voltar para a aula,
principalmente após o parque
- Antes e depois de cada refeição
-  Antes de ir ao banheiro e depois de usá-lo
- Depois de assoar o nariz, tossir, espirrar.

Lavagem das mãos 

Se o aluno (a) ou profissional da
Vivendo estiver com qualquer
sintoma, ele não deverá ir à escola e
deverá comunicar o fato
imediatamente à secretaria.



Kit diário da mochila
da criança e outras
orientações às
famílias 

As crianças devem ir à escola com calçados fechados, que são EPI’s para
prevenção de doenças variadas - não só da COVID-19, mas também de
outras infecções que podem apresentar os mesmos sintomas da COVID-19.

Cada família deve enviar diariamente os seguintes itens:

1)  4 máscaras devidamente identificadas, uma das quais já estará usando;
2)  3 sacos plásticos higienizados (1 para máscaras limpas; 1 para máscaras
sujas; 1 para a toalha ou toalhinha do lanche);
3)  Uma garrafa (devidamente identificada) de água individual (já com
água), que tenha tampa de rosquear (figura abaixo), de modo que o orifício
para que se beba a água não seja o mesmo para o preenchimento da água.
4)  Peça de roupa para (uma) troca;
5)  Uma canga ou algo similar para as crianças que ainda tiram o “cochilo
na escola”;
6)  Um pano de prato ou pequena toalha de mesa (ou algo similar) para ser
utilizada sobre a mesa na hora da refeição.
7)  Um par de sandálias abertas, de borracha, no caso de crianças que ainda
têm dificuldades para tirar e pôr calçados sozinhas e que estarão
adaptando-se à nova rotina de calçados fechados.

É fundamental que as famílias se comprometam no sentido de que todas as
crianças mantenham as unhas curtas, os cabelos presos e evitem o uso de
adornos, em colaboração com as demais medidas de prevenção adotadas
pela escola.



Fluxo e regras para
entrada na escola

Para as crianças:

 - Um profissional da escola estará no portão de entrada orientando a
chegada das crianças e o fluxo de pessoas.
- Será realizada a medição de temperatura de cada criança e trabalhador da
escola, com termômetro sem contato físico. Se houver qualquer sintoma ou
febre (37,5° C ou superior), a criança ou adulto não deverá entrar na escola.
Se a criança estiver desacompanhada, deverá ficar isolada até a chegada dos
pais.
-  É necessário manter o distanciamento físico de pelo menos 1,5 metro na
fila de entrada por todos os meios possíveis (sinais, marcação de solo, fita
adesiva, barreira) em estreita colaboração entre a escola e a comunidade.
- Todos devem limpar os calçados antes da entrada no primeiro portão da
escola nos tapetes sanitizantes.
- O portão de entrada ficará aberto nos horários de entrada (na medida do
possível por questões de segurança) para limitar os pontos de contato.
- Os familiares, pais, outros cuidadores devem entregar a criança no
primeiro portão, evitando ao máximo a entrada e permanência na escola.   
 Se o aluno (a) ou profissional da Vivendo estiver com qualquer sintoma, ele
não deverá ir à escola e deverá comunicar o fato imediatamente à
secretaria.   
- A equipe da escola irá organizar a lavagem das mãos na entrada da escola.
O uso de álcool gel pode ser realizado para a limpeza das mãos de crianças,
desde que sob a supervisão de um adulto.



Fluxo e regras para
entrada na escola

Para as crianças:

 - As mochilas e lancheiras devem ser penduradas em ganchos específicos, de
acordo com orientação de um profissional da Vivendo, ou separadas
individualmente, com distanciamento de 1,5m umas das outras, de modo que
não haja contato entre as crianças na hora de manipulação de seus pertences

Para os profissionais da Vivendo:

- Antes de sair de casa:
o Realizar auto-observação de sintomas; caso se notem sintomas
gripais,comunicar imediatamente à Secretaria da escola e entrar em contato
comalgum membro da Comissão de Bem-Estar;
o Colocar o jaleco devidamente lavado em um saco limpo.

- No caminho:
o Utilizar máscara durante todo o trajeto da residência até a Vivendo;
o Não é permitido o uso do jaleco no trajeto de ida ou volta da Vivendo.

-  Ao chegar à Vivendo:
o No portão de entrada, medir a temperatura; caso esteja acima de
37.5oC,não estará autorizada a entrada na escola;
o Guardar os pertences pessoais em local específico;
o Lavar as mãos e antebraços, atentar para a técnica correta (lavar entre
osdedos, embaixo das unhas e costas da mão) e para o tempo de lavagem
(20segundos);



Fluxo e regras para
entrada na escola

Para os profissionais da Vivendo:

o Colocar o avental;
o Trocar a máscara de pano que utilizou no trajeto pela máscara cirúrgica; o
Higienizar as mãos com álcool gel.

- Durante o turno de trabalho na Vivendo:
o Higienizar as mãos com álcool gel toda vez que tocar em uma criança;
o Lavar as mãos antes das refeições;
o Trocar a máscara, caso fique úmida;
o Não tocar os olhos ou o nariz;
o Usar a máscara adequadamente;
o Toda vez que for usar algum objeto ou superfície compartilhada,
comocomputador ou impressora, por exemplo, proceder à limpeza
doaparelho/utensílio com álcool 70% antes do uso;
o No horário do lanche ou almoço manter distanciamento mínimo de
1,5metro ou mais de outras pessoas.

-  No término do turno de trabalho na Vivendo:

o Ainda de máscara cirúrgica, retirar o avental, dobrando-o cuidadosamente
para que a parte externa não toque em sua roupa ou rosto; colocá-lo em um
saco plástico; fechar o saco e levá-lo para casa para lavagem;  Não se pode
usar o mesmo jaleco durante dois dias.
o Lavar as mãos; retirar a máscara tocando apenas no elástico; descartar a
máscara cirúrgica no lixo comum; lavar as mãos novamente e colocar a
máscara de tecido para uso no trajeto até a residência;



Organiação do
ambiente e práticas
pedagógicas
Alimentação

É essencial que haja limpeza das mesas com álcool a 70% antes do lanche e
lavagem das mãos com água e sabão. Caso o lanche ocorra no ambiente
externo, cada família deve enviar um pano grande (tipo canga) para que a
criança possa se sentar.Não devem ser permitidos compartilhamento de
lanches ou de utensílios.

Espaço

- Dispor as mesas das crianças de forma que se garanta o distanciamento
mínimo de1,5 metro entre as crianças e educadores,
-  Deixar regularmente as salas abertas para receberem ventilação natural
máximapossível (durante o parque, após o almoço, após a limpeza); os
ventiladores das salas NÃO devem ser utilizados.
- Garantir o fornecimento permanente de sabão líquido, papel higiênico,
papel toalha nos banheiros, álcool 70% líquido e gel;

Brinquedos e materiais de artes plásticas

Todos os brinquedos devem ler lavados com solução com água e sabão após o
uso. Haverá priorização de brinquedos de uso individual, sendo oferecidos
kits de brinquedos para cada criança. No caso de atividades artísticas, cada
criança terá seu kit individual de lápis, giz, pincéis etc. Caso não seja possível
o brinquedo individual, deve ser realizada limpeza do brinquedo
compartilhado com álcool a 70%. 



Organiação do
ambiente e práticas
pedagógicas

Brinquedos e materiais de artes plásticas

 Instrumentos musicais devem ser higienizados com álcool a 70% antes e
após autilização. Está desaconselhado o uso de instrumentos de sopro como
flautas, apitos etc.

Sanitários

Os sanitários são ambientes de muita circulação na escola. Por esse motivo, o
cuidado com eles deve ser redobrado e seu uso deve ser controlado para
evitar aglomerações.Não pode faltar material para higiene!Cuidados a serem
adotados:

- Os educadores devem orientar que apenas 1 criança use o banheiro por vez
pararespeitar o distanciamento físico.
-  Os educadores devem orientar as crianças a fechar a tampa da privada
antes deacionar a válvula da descarga, evitando a formação de aerossóis e
contaminação doambiente;
- Ventilar, com ventilação natural, frequentemente as instalações sanitárias
mantendo janelas abertas;
 - Pedir e supervisiornar que as crianças que lavem as mãos antes e depois de
usar o banheiro
-  A equipe de apoio deve certificar-se, antes do início de cada turno, de que a
sinstalações sanitárias estejam limpas e supridas com sabão líquido e toalhas
de papel disponíveis;



Organiação do
ambiente e práticas
pedagógicas
Parque

O uso do parque será realizado em esquema de rodízio, com horários
distintos para cada uma das turmas. O objetivo é permitir que as crianças
tenham o menor contato possível com crianças de outras turmas que não a
sua própria. Os educadores devem estimular que as crianças brinquem em
diferentes espaços do parque, evitando aglomeração. Ao final do turno da
manhã e ao final do turno da tarde, será realizada aspersão de solução
desinfetante nos brinquedos.

Salas de reuniões /salas dos professores / secretaria/ espaços coletivos onde
circulam os adultos

Educadores e profissionais do apoio também precisam cuidar das regras de
distanciamento para evitar contato físico próximo e possível contágio. O uso
de máscaras é obrigatório em todos os ambientes da escola.Importante
atentar-se para:

-  Usar assentos com pelo menos 1,5 metro de distância e evitar sentar frente a
frente;
-  Limpar e desinfetar os assentos antes / depois de uma reunião, não
deixando nenhum objeto no ambiente sem ser desinfetado para uso
posterior;
- Garantir regularmente abundante ventilação natural nos ambientes - antes,
durantee após sua utilização;
 Bloquear as portas na posição aberta (para refrescar o ar e evitar vários
contatos da maçaneta);



 Protocolo de
Atendimento ao Aluno
ou Profissional da
Escola com sintoma

Caso algum profissional ou criança da Vivendo apresente algum sintoma
gripal deve ser acionado o “POP PARA AVALIAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS
DE COVID-19 NA VIVENDO “ https://forms.gle/LFWSqGuUaXyH5eZu6).

As ações devem ser sempre pautadas pelas recomendações mais atuais da
Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Todos os casos confirmados devem
ser imediatamente reportados pela escola à Secretaria de Saúde através do
email notificadf@gmail.com.


