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APRESENTAÇÃO
“Na Vivendo e Aprendendo praticamos uma educação consciente, democrática e dinâmica”.

Estamos vivendo um momento desafiador, em que não sabemos ainda os danos
psicológicos que nossas crianças sofrerão em um médio e longo prazo em resposta ao
isolamento prolongado que vivemos. Esse isolamento gera irritabilidade, ansiedade, medo,
insegurança, obesidade, além de outros comprometimentos físicos e prejuízos emocionais
justamente porque a escola é a responsável por grande parte das interações sociais.
Há uma necessidade psíquica urgente nas crianças de socialização, interação e
retomada dos contatos no ambiente escolar, onde o brincar e o outro são necessários para a
reestruturação emocional das crianças na vivência de pandemia. É no ambiente seguro e
acolhedor escolar que a criança vai se reconstruir emocionalmente e ser atendida. Brincando e
aprendendo, as suas dificuldades são acolhidas e atendidas, de forma a tranquilizar e assegurar
a comunidade, como um todo, como uma rede de proteção.
Na Vivendo fomos acolhidos pelo atendimento presencial emergencial desde o dia
01/10/2020. Avaliamos que parte das adequações necessárias para o retorno presencial
híbrido já foi realizada, e o que falta é possível ser realizado com bastante brevidade.
A Comissão de Bem-Estar apoia o retorno presencial híbrido desde novembro de 2020,
porque este é um caminho seguro, tendo em vista o cenário epidemiológico de redução de
casos e óbitos vivenciado no Distrito Federal e a demanda urgente de nossa associação com
relação à saúde física e mental das crianças e de suas famílias.
Salientamos que, para um retorno seguro, é obrigatório o respeito estrito aos
protocolos - o que inclui a manutenção de um bom canal de comunicação entre os educadores,
escola e famílias. É neste sentido que a Comissão apresenta este Protocolo, documento que é
fruto de inúmeras discussões com diversos membros e instâncias da Vivendo e também de
leituras de diversos materiais de referência sobre o assunto.
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Este Protocolo tem o objetivo de reunir as informações relevantes para o retorno das
aulas presenciais na escola. Embora as recomendações presentes neste documento estejam
alinhadas ao conhecimento mais atual sobre a pandemia no momento de sua construção,
destacamos que ele deverá ser atualizado sempre que houver alguma alteração do
conhecimento científico ou de recomendações oficiais sobre o assunto.
O Protocolo foi organizado em três partes. Na primeira, apresentamos uma breve
revisão sobre a Covid-19, no que tange a casos e surtos em crianças, com as orientações
específicas sobre as medidas adotadas para mitigarmos a ocorrência de casos e surtos de
COVID-19 na escola. Na segunda parte, apresentamos as necessidades de organização do
ambiente da escola para adequação às normas de segurança sanitária vigentes. Na terceira,
encontram-se o protocolo de atendimento ao aluno ou profissional da escola com suspeita de
Covid-19 assim como as recomendações para os contatos próximos de casos suspeitos.
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PARTE 1
Uma breve revisão na literatura sobre o tema
Diante do início da pandemia em novembro de 2019, China, Hong-Kong e Singapura
foram os primeiros países a implementarem medidas para contê-la por meio de fechamento de
escolas e lockdown. Após cinco meses de pandemia, surgiram as primeiras publicações sobre o
peso do impacto dessa medida na expansão da epidemia.
Uma das primeiras revisões sistemáticas desses estudos afirmava que a experiência
anterior com epidemias de vírus influenza apontava que o vírus era fortemente veiculado pelas
crianças. Os estudos sobre essas epidemias mostraram também que o fechamento das escolas
teve pequeno impacto na contenção de surtos, sendo a Influenza tão transmissível quanto o
SARS-CoV-2. Por outro lado, é desconhecida essa possibilidade de surtos epidêmicos por vírus
SARS e MERS em escolas. Foram identificados 498 artigos que tratavam dessa temática e
selecionados 13 para a revisão. Nestes, concluiu-se que, segundo as evidências atuais, o
pequeno benefício de queda de transmissão não compensa os grandes impactos gerados pelo
fechamento das escolas. Os custos econômicos e outros potenciais danos às escolas são muito
altos (Russel, 2020).
Em resposta à epidemia da Covid-19, 107 países implementaram fechamentos de
escolas. Uma revisão incluiu 16 de 616 artigos primários identificados. Dados de surtos
epidêmicos na China, Hong-Kong e Singapura sugeriram que essa medida não contribuiu para o
controle da pandemia. Modelos de estudos diferentes produziram também resultados
conflitantes. Modelos de estudos sobre Covid-19 preveem que o fechamento das escolas
isoladamente poderia evitar 2-4% das mortes, muito menos do que outras intervenções em
distanciamento social. Nestes, as conclusões reforçam o aspecto de que medidas menos
disruptivas de distanciamento social nas escolas merecem consideração em detrimento de
medidas restritivas por longos períodos (Viner, 2020).
Outro tópico importante, sobre o retorno presencial em escolas, é o medo de
reinfecção, que tem provocado dúvidas e receios principalmente em profissionais de saúde,
mas também gerado ansiedade quanto ao retorno das atividades presenciais de uma forma
geral, devido à possibilidade de ocorrerem ciclos de surtos epidêmicos nas comunidades e de
manutenção de altas taxas de morbidade e mortalidade. Nesse sentido, um estudo com
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seguimento de 2473 portadores de 4 coronavírus sazonais entre 1985-2020 determinou os
níveis de anticorpos e o tempo após a reinfecção pelo mesmo vírus. Uma alarmante pequena
duração de imunidade protetora para coronavírus foi encontrada em ambas as análises.
Observaram-se frequentes reinfecções 12 meses após a infecção e uma redução substancial
dos níveis de anticorpos 6 meses após a infecção (Edridge, 2020).
Outros estudos sobre reinfecção produziram dados muito úteis. O risco de reinfecção
foi estimado em 0,04% a 0,21% e a incidência de taxa de reinfecção foi estimada em 1,09 por
10.000 pessoas-semanas. Nas conclusões desses estudos afirma-se que a reinfecção parece ser
um fenômeno raro, o que sugere uma imunidade protetora forte, que dura pelo menos poucos
meses após a infecção primária. Idosos e pessoas com doenças primárias leves têm risco
reduzido de reinfecção. Profissionais de saúde e pessoas imunossuprimidas ou portadoras de
doenças renais crônicas apresentam maior risco de reinfecção. Enquanto a duração da resposta
imune de longo prazo por anticorpos é desconhecida, os estudos sugerem que o anticorpo
específico SARS-CoV-2 IgG se mantém por 1-2 anos e declina após isso (Zamora, 2020; Raddad,
2020; Murchu, 2020).
De acordo com estes dados até então publicados em meios científicos, não foi
comprovada a tese de que crianças pré-escolares e escolares sejam os principais vetores do
SARS-CoV-2, provocando surtos epidêmicos escolares e comunitários.
Por outro lado, devemos permanecer vigilantes quanto às medidas de mitigação da
epidemia, visto que, apesar de haver evidência de forte imunidade protetora nos primeiros 6
meses, há a possibilidade de reinfecções no médio e longo prazo.

1. Qual a probabilidade de as crianças pegarem e transmitirem o vírus em
ambientes escolares?
A transmissão do SARS-CoV-2 pode ocorrer dentro do ambiente escolar e grupos foram
relatados em todos os tipos de ambiente escolar (pré-escolar, primário e secundário). No
entanto, surtos escolares não foram uma característica proeminente na pandemia COVID-19. A
transmissão no ambiente escolar parece ser afetada pelos níveis de transmissão da
comunidade. Onde a investigação epidemiológica ocorreu, a transmissão nas escolas foi
responsável por uma minoria de todos os casos de COVID-19 em um determinado país.
A maioria das crianças não desenvolve sintomas quando infectada com o vírus, ou
desenvolve uma forma muito branda da doença.
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Nenhuma evidência foi encontrada para sugerir que as crianças ou ambientes
educacionais são os principais impulsionadores da transmissão do vírus SARS-CoV-2. No
entanto, a pesquisa mostrou que as crianças podem ser infectadas e podem espalhar o vírus
para outras crianças e adultos enquanto eles estão infectados.
As crianças não parecem ser mais suscetíveis à nova variante preocupante do
SARS-CoV-2 detectada inicialmente no Reino Unido, que parece ser mais transmissível em
crianças e adultos.

2. Quais são as medidas mais importantes para prevenir a propagação da
infecção nas escolas?
Como em outros espaços confinados, medidas específicas a serem implementadas em
ambientes escolares são distanciamento físico, melhor ventilação, lavagem regular das mãos,
etiqueta respiratória adequada e uso de máscaras quando possível (crianças> 12 anos). O
distanciamento físico pode ser alcançado através da coorte de classes e grupos, garantindo a
distância física na sala de aula (por exemplo, separando as mesas), reduzindo o tamanho das
classes, escalonando os horários de chegada, bem como os horários das refeições e intervalos,
e dando aulas ao ar livre. As medidas de distanciamento físico devem ter como objetivo
diminuir o número de indivíduos e contatos em ritmos apertados ou fechados, garantindo a
escolaridade.
Essas medidas provavelmente reduzirão a transmissão do vírus nas escolas e ajudarão
a mitigar o impacto de outras infecções respiratórias, reduzindo assim a pressão sobre as
unidades de saúde. Consulte as autoridades locais e nacionais de saúde e educação para obter
mais informações sobre medidas de mitigação em sua comunidade.

3.Quando as escolas devem fechar?
Embora a transmissão do SARS-CoV-2 possa ocorrer dentro do ambiente escolar, onde
a investigação epidemiológica ocorreu, a transmissão nas escolas foi responsável por uma
minoria de todos os casos de COVID-19 em um determinado país.
Se medidas apropriadas forem implementadas nas escolas para reduzir a possibilidade
de propagação do vírus, é improvável que os ambientes escolares desempenhem um papel
substancial na transmissão. Exemplos de medidas relacionadas à segurança e higiene incluem:
●

a promoção da política de 'ficar em casa quando estiver doente'
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●

promoção da higiene respiratória e das mãos

●

garantindo a limpeza apropriada das instalações

●

garantindo ventilação adequada

●

implementação do uso de máscaras faciais na comunidade para grupos de maior idade
(> 12 anos) e adultos.
Uma vez que as escolas são uma parte essencial da sociedade e da vida das crianças, o

fechamento generalizado de escolas deve ser visto como um último recurso, e somente
considerado após outras medidas terem sido implementadas para conter a propagação da
doença. Isso inclui medidas de distanciamento físico, como:
●

separação de classes e grupos

●

garantindo distância física na sala de aula (por exemplo, separar mesas)

●

reduzindo o tamanho das classes

●

horários de chegada diferenciados, bem como horários de refeições e intervalos

●

dando aulas ao ar livre.
Dependendo das circunstâncias, as autoridades locais podem decidir fechar

temporariamente escolas ou creches específicas, ou aquelas dentro de uma determinada
comunidade ou região se o nível de transmissão em um determinado ambiente ou na
comunidade em geral for alto.

4. O que os pais devem fazer se seus filhos adoecerem?
Se uma criança ficar doente com sintomas semelhantes aos da COVID-19 (tosse, febre,
fadiga, etc.), os pais devem seguir as diretrizes locais de saúde pública e a criança deve ficar em
casa até que os sintomas desapareçam. Se os sintomas persistirem ou piorarem, procure
orientação do profissional de saúde da criança, de acordo com as recomendações nacionais.
Quando a criança estiver assintomática, siga as diretrizes locais de saúde pública quanto ao
retorno ao ambiente escolar.
As crianças devem ficar em quarentena e não frequentar a escola se morarem em uma
casa onde alguém foi confirmado como portador de COVID-19.
Se o caso doméstico for isolado ou administrado no hospital, a criança deve ser
colocada em quarentena por 14 dias a partir de sua última exposição ao caso.
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Se o caso for tratado em casa e não isolado, a quarentena de 14 dias para a criança
deve ser contada a partir do dia em que todos os três critérios a seguir forem atendidos para o
caso: dez dias após o início dos sintomas E resolução da febre E melhora clínica de outros
sintomas por pelo menos 24 horas.

5. O que as escolas devem fazer quando alguém der positivo?
As escolas devem notificar imediatamente as autoridades de saúde locais se um caso
confirmado for identificado na escola.
Quando um teste individual é positivo para COVID-19, a rápida identificação e
gerenciamento daqueles que tiveram contato com o caso são necessários para interromper a
transmissão.
Isso é conseguido por:
●

identificando prontamente os contatos de um caso confirmado de COVID-19

●

fornecer aos contatos informações sobre quarentena, higiene adequada das mãos e
medidas de etiqueta respiratória, e aconselhar sobre o que fazer se desenvolverem
sintomas

●

realizar exames laboratoriais em tempo hábil para detectar o vírus em todos os
contatos com sintomas e naqueles com alto risco de exposição.
O rastreamento de contatos deve ser realizado pelas autoridades locais de saúde

pública, que precisarão trabalhar em estreita colaboração com as autoridades escolares.
Os contatos devem ser gerenciados com base na categoria de exposição, que inclui
quarentena para aqueles com alto risco de exposição (contatos próximos - 15 minutos de
exposição ao sintomático à menos de 2 metros de distância).
Devem ser fornecidas informações aos pais sobre quais sintomas devem ser
observados nas crianças, bem como onde obter orientação médica. Se ocorrerem sintomas nos
contatos, eles devem ser isolados imediatamente, recebendo atenção médica e testados

Plano de Comunicação
Diante de um caso suspeito, a família ou o trabalhador devem comunicar
primeiramente à secretaria da escola por Whatsapp - (61-3321-3581) e a CBE 11

bemestarvivendo@gmail.com. A Comissão de Bem-Estar tem um canal aberto com os
familiares, educadores e equipe de apoio para orientações através do e-mail.
Reuniões virtuais da Comissão com as famílias e profissionais da escola também
ocorrem frequentemente para aperfeiçoamento e eficácia da comunicação, bem como para
reforço das orientações de saúde.

A

Comissão

elaborou

um

formulário

eletrônico

(disponível

no

Link

https://forms.gle/LFWSqGuUaXyH5eZu6) para registro oficial de pessoas da comunidade
escolar com sintomas gripais (febre, tosse, dor de garganta, coriza, prostração, calafrio, dor de
cabeça, perda de olfato, perda de paladar, diarreia, obstrução nasal).
A Vivendo fixou cartazes, em pontos estratégicos da escola, sobre a importância do uso
correto de máscaras, higienização correta das mãos, distanciamento mínimo obrigatório,
formas de transmissão do vírus e etiquetas em eventos de tosse e espirro.

Em caso de suspensão das aulas
1. Suspeita de covid é recebida pela CBE.
2. CBE define a suspensão das atividades e envia para a Diretora escolar Claudia.
3. Claudia comunica a Coordenação.
4. Claudia envia email para: famílias, educadores, diretoria, coordenação e secretaria
sobre suspensão das atividades.
5. Educadores copiam o email no grupo de whatsapp da turma.

Fluxo da comunicação para o retorno das aulas:
1. CBE recebe resultado ou identifica que o prazo já foi cumprido.
2. CBE avisa a Claudia.
3. Claudia comunica a Coordenação.
4. Coordenação define quando as aulas serão retomadas.
5. Claudia avisa: famílias, educadores, diretoria, coordenação e secretaria sobre o retorno
das aulas.
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Declaração de Responsabilidade
É dever de todas as famílias participantes das atividades presenciais da Vivendo e
Aprendendo o preenchimento e a assinatura da Declaração de Responsabilidade. O não
preenchimento e a não assinatura do Termo impede a participação nas atividades presenciais
escolares.
O termo está disponível no Anexo 1, ao final deste Protocolo.

Termo de Responsabilidade Quinzenal
A cada 15 dias a CBE fará um lembrete ao conselho de ciclos e seus representantes
para o preenchimento do referido termo por cada associado para manter a vigilância e a
melhor informação possível sobre os riscos de surtos e ações oportunas para mitigar os seus
impactos.
O termo está disponível no Anexo 2, ao final deste Protocolo.

Rotinas Diárias
Como reduzir o risco de infecção na escola?
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.
Todas as pessoas devem adotar comportamentos de prevenção, tais como os
apresentados na figura abaixo, como rotina de prevenção de infecção.
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Figura 1. O que você pode fazer para prevenir o Covid-19.

Fonte.
Fiocruz
.
Disponível
em:
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/plano_de_contingen
cia_corona_final_2020-03-13_v1.pdf
Outras medidas gerais que estão sendo adotadas pela Vivendo incluem:
●

Afastamento das atividades presenciais de todos os profissionais que são do grupo de
risco;

●

Disponibilização aos profissionais da Vivendo de EPI (jalecos, face shield, máscara
cirúrgica, máscara N95, luvas, capote etc) e orientação quanto ao uso de EPIs durante o
período de trabalho;
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●

As máscaras PFF2 / N95 podem ser reutilizadas por 15 dias, desde que bem
conservadas e bem acondicionadas.

●

Suspensão das atividades de culinária e vertical.

●

Um profissional a ser definido pela diretoria que fará o registro de acompanhamento
do turno no pelo whatsapp, por email e por google forms.

Uso de máscaras
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.

Uso correto 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, se for descartável, descartá-la na lixeira comum dentro de um saco
fechado;

●

Trocá-la sempre que estiver úmida.

As crianças maiores de 4 anos e adultos devem utilizar máscaras durante todo o
período de permanência na escola. A máscara das crianças deve ser trocada sempre que
estiver suja ou molhada, portanto solicita-se que os familiares devem enviem 4 máscaras
devidamente identificadas para a escola, para que não haja risco de a criança ficar usando
máscara de modo inadequado. Apesar da não exigência do uso de máscaras pelo ECDC por
crianças com menos de 12 anos, a CBE optou por incentivar o uso da máscara a fim de
aumentar a proteção da comunidade escolar.
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Figura 2. Como usar e manusear a máscara.

Fonte: https://emc-src.eptv.com.br/dbimagens/mascara_caseira__17042020084419.jpg

Boas Práticas de Higiene das Mãos
A lavagem das mãos é essencial. A lavagem 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.
A lavagem das mãos deve ser realizada, obrigatoriamente, nos seguintes momentos:
●

Na chegada à escola, na pia à 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;
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●

Depois de assoar o nariz, tossir, espirrar.

A técnica correta para lavagem das mãos e higienização com álcool gel está
apresentada na figura abaixo.
Figura 3. Técnica Correta para Lavagem das Mãos com Água e Sabão e Higienização com Álcool

Gel.
Fonte: ANVISA.
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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 descartáveis ou de tecido, além daquela que a criança deverá estar
utilizando, todas devidamente identificadas, para troca durante o período de
permanência na escola;
2) 3 sacos plásticos higienizados (1 para máscaras limpas; 1 para máscaras sujas; 1 para a
toalha ou toalhinha do lanche);
3) Duas garrafas (devidamente identificadas) 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.
Figura 4. Modelo sugerido de garrafa de água.

4) 2 peça(s) de roupa para troca(s);
5) Uma canga ou algo similar para as crianças que ainda tiram o “cochilo na escola”;
6) Uma canga para ser estendida no chão para o lanche;
É muito importante que, ao chegar da escola, a família higienize a mochila, lancheira,
garrafa de água e também lave o pano do lanche, assim como o do cochilo - nos devidos casos.
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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.

Avaliação diária do estado de saúde antes de ir à escola
Os profissionais que trabalham na escola e progenitores 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, temperatura de 37,8° C ou superior), mesmo que de duração curta, o caso é
considerado suspeito de Covid-19. A criança ou o profissional com sintomas não deve ir à
escola, e a secretaria da Vivendo deve ser imediatamente comunicada.
Se a criança ou profissional da Vivendo estiver com qualquer sintoma, não deve ir à escola,
devendo-se comunicar o fato imediatamente à secretaria.

Fluxo e regras para a 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 profissional da escola,
com termômetro sem contato físico. Se houver qualquer sintoma ou febre (37,8° C
ou superior), a criança ou adulto não deverá entrar na escola. Se a criança estiver
desacompanhada, deverá ficar isolada até a chegada das/dos mães/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.
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●

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.

●

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 as crianças em adaptação e para seus pais
Os pais devem usar máscaras descartáveis ou máscara PFF2 / N95 e devem ficar na
porta e nos arredores da sala.

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 com
algum 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 37,8ºC,
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 os
dedos, embaixo das unhas e costas da mão) e para o tempo de lavagem
(20 segundos);
o Colocar o avental;
o Trocar a máscara 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, como
computador ou impressora, por exemplo, proceder à limpeza do
aparelho/utensílio com álcool 70% antes do uso;
20

o

No horário do lanche ou almoço manter distanciamento mínimo de 1,5
metro 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;

●

Obs.: O jaleco deve ser lavado com água, com sabão e água sanitária TODOS OS
DIAS. 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 outra
máscara para uso no trajeto até a residência;

A máscara cirúrgica pode ser usada por um período de até 4 horas, portanto cada
profissional da escola usará uma por dia.

Boas práticas para a alimentação segura no ambiente escolar
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 deve ser permitido compartilhamento de lanches ou de utensílios.

PARTE 2
Organização dos Ambientes
Espaços para as atividades pedagógicas das crianças
O respeito ao princípio do distanciamento físico é uma condição essencial para a
prevenção da ocorrência de transmissão do vírus dentro da escola. O ambiente estará
organizado de modo a garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as crianças e
profissionais da escola, privilegiando sempre que possível a realização das atividades nos
espaços abertos.
Cuidados a serem adotados:
●

Dispor as mesas das crianças de forma que se garanta o distanciamento mínimo de
1,5 metro entre as crianças e educadores;
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●

Deixar regularmente as salas abertas para receberem ventilação natural máxima
possível (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 ser 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%.
Em razão da dificuldade de higienização, serão priorizados brinquedos de plástico.
Brinquedos de pano podem ser utilizados, mas precisam ser lavados após o uso de cada
criança.
Instrumentos musicais devem ser higienizados com álcool a 70% antes e após a
utilização. 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:
●

As educadoras/Os educadores devem orientar que apenas 1 criança use o banheiro
por vez para respeitar o distanciamento físico.

●

As educadoras/Os educadores devem orientar as crianças a fechar a tampa da
privada antes de acionar a válvula de descarga, evitando a formação de aerossóis e
contaminação do ambiente;

●

Ventilar, com ventilação natural, frequentemente as instalações sanitárias
mantendo janelas abertas;

●

Pedir às crianças que lavem as mãos antes e depois de usar o banheiro;
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●

Supervisionar a lavagem das mãos depois de irem ao banheiro, em acordo com a
equipe presente;

●

A equipe de apoio deve certificar-se, antes do início de cada turno, de que as
instalações sanitárias estejam limpas e supridas com sabão líquido e toalhas de
papel disponíveis;

●

A limpeza diária completa e a desinfecção de superfícies frequentemente tocadas
será realizada ao final do turno da manhã e da tarde;

●

O descarte do conteúdo das lixeiras deve ocorrer sempre que necessário e pelo
menos uma vez a cada turno.

●

Uso emergencial: apenas em caso de urgência. Não será possível o uso rotineiro
pelas famílias. O uso será limitado à 15 minutos. Será escolhido um banheiro
específico para esse fim, e logo após o uso o associado deve proceder à sanitização
com álcool líquido 70% ou água sanitária. Não será permitida a permanência no
espaço interno ou conversas dentro da escola.

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. As educadoras/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 precisam atentar às regras de distanciamento para
evitar contato físico próximo e possível contágio. O uso de máscaras é obrigatório em todos os
ambientes da escola. Em caso de uso individual de sala específica para atividade síncrona e
remota, o educador poderá retirar a máscara com finalidade de melhorar a comunicação com
as crianças.
Importante atentar-se ainda para:
●

Usar assentos com pelo menos 1,5 metro de distância e evitar sentar frente a
frente;
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●

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,
durante e após sua utilização;

●

Bloquear as portas na posição aberta (para refrescar o ar e evitar vários contatos
da maçaneta);

●

Permanecer com o álcool gel sobre a mesa, especialmente se houver troca de
documentos em papel;

●

Garantir a desinfecção regular dos equipamentos coletivos (impressoras, telefones
etc.).

Rotinas de higiene e desinfecção
Limpeza Geral
São consideradas superfícies em um ambiente escolar: mesas e cadeiras das crianças e
dos professores, armários, balcões, lousas, maçanetas, interruptores, mesas de alimentação,
colchonetes, brinquedos, bebedouros, materiais didáticos, pertences pessoais etc.
A limpeza de superfícies deve ser realizada conforme suas características (tipo de
material, frequência de utilização) e em duas etapas.
1º Etapa - limpeza de resíduos:
As superfícies de contato da área da escola devem ser higienizadas com água,
detergente com o uso de esponja ou fibra de limpeza e realizado o enxágue com pano limpo e
água para remoção da sujidade residual.
A limpeza deve ser realizada começando pelas áreas mais limpas e finalizando pelas
áreas mais sujas.
Deve-se dar especial atenção aos pontos de contato (puxadores de portas e janelas,
interruptores, botões de elevadores, corrimões, bebedouros).
2º Etapa - desinfecção:
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Use um desinfetante virucida (qualquer desinfetante que higienize) ou álcool 70% para
as superfícies de maior contato, tais como mesas, cadeiras e corrimões, vasos sanitários, pias,
torneiras, maçanetas.
Na ausência de um desinfetante virucida, uma solução desinfetante à base de
hipoclorito de sódio diluído a 0,5% de cloro ativo poderá ser utilizada.
A limpeza e a desinfecção de instalações e equipamentos é um componente essencial
na luta contra a propagação do vírus.
A limpeza e desinfecção habituais, conforme descrito, deverão ocorrer antes da
reabertura da escola e, diariamente, antes da entrada e depois da saída da equipe e dos
estudantes. Recomendamos que seja feita pelo menos duas vezes ao dia.
As seguintes etapas devem ser observadas na limpeza das superfícies:
●

Limpar com pano de limpeza impregnado com detergente.

●

Utilizar esponja/fibra de limpeza quando necessário.

●

Enxaguar com água e outro pano de limpeza.

●

Secar as superfícies.

●

Desinfetar com um terceiro pano de limpeza impregnado com desinfetante virucida
ou álcool a 70%.

●

Um pano que já tenha sido usado não deve ser imerso em um produto limpo.

●

Panos de limpeza reutilizáveis só podem ser reutilizados após lavagem com água e
sabão e secados ao sol e passados com ferro quente. Quando se utilizar máquina
de lavar, deve-se lavar os panos de limpeza em ciclos de lavagem a 60° C.

●

Evitar o uso de um pulverizador para limitar a inalação de aerossol de desinfetante
(irritante para as vias respiratórias).

●

Não usar aspirador de pó, evitando o turbilhonamento do ar.

●

Não realizar essas operações de limpeza e desinfecção na presença dos estudantes.
Um tempo de espera de acordo com as prescrições dos produtos utilizados deve
ser observado antes do acesso dos estudantes ao ambiente limpo.

●

Os produtos devem ser mantidos fora do alcance dos estudantes, em armários
trancados com chave.

●

Realizar a limpeza e desinfecção do piso nas trocas de turnos em todos os espaços
utilizados ou de passagem (recomendação para locais com crianças menores).

Frequência de limpeza:
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●

Realizar a limpeza e desinfecção do piso nas trocas de turnos em todos os espaços
utilizados ou de passagem.

●

Limpar e desinfetar, várias vezes ao dia, as áreas utilizadas, superfícies e objetos
frequentemente tocados (durante o dia, se as superfícies não estiverem
visivelmente sujas, é suficiente a desinfecção direta sem limpeza prévia). Exemplos:
sanitários, pias, torneiras, pontos de descarga, fechaduras, maçanetas,
interruptores, puxadores de portas e janelas, corrimões.

Os materiais e objetos de ensino manipulados pelas crianças e equipe podem ser
desinfetados após o uso, com pano de limpeza com álcool a 70%, em conformidade com o
padrão mencionado anteriormente.
Aos finais de semana ou períodos sem a presença de crianças, devem ser realizadas
limpezas profundas de paredes, janelas, móveis, sanitários, copas, cozinha e pisos.
A Vivendo seguirá o cronograma de limpeza diária e limpeza profunda e utilizará um
checklist das atividades a serem realizadas e conferência, para registro e monitoramento.
Recomendações adicionais de limpeza
●

Recomenda-se o uso de produtos profissionais concentrados e com diluição diária.
Os produtos diluídos devem ser utilizados em borrifadores para evitar
contaminação do produto.

●

No rótulo dos produtos saneantes diluídos em borrifadores devem constar, no
mínimo, as seguintes informações: nome comercial do produto, data da diluição,
data de validade e lote.

●

Os borrifadores devem ser utilizados por meio de umectação dos panos e não
diretamente nas superfícies para limitar a inalação de aerossol de desinfetante
(irritante para as vias respiratórias).

●

É proibida a mistura de produtos saneantes, pois podem se tornar perigosos
quando inalados, podendo desencadear asma e outros danos ao sistema
respiratório dos colaboradores que manejam, assim como para o meio ambiente.
Além disso, seus princípios ativos podem ser neutralizados e inativados com a
mistura.

●

Instale os sacos de lixo para resíduo comum nos cestos, realize a coleta e lave os
cestos periodicamente.
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●

Garanta o fornecimento permanente de sabão líquido, papel higiênico e papel
toalha nos banheiros.

●

Deixe as instalações regularmente abertas para garantir bastante ventilação natural
nos ambientes (durante o parque, após o almoço, durante uma mudança de sala de
aula, após a limpeza).

Recomendações para descarte dos resíduos
O coronavírus pode estar presente em diferentes ambientes e superfícies, inclusive no
lixo. Não há tratamento especial para o lixo produzido nas escolas, sendo o adequado
acondicionamento uma das principais medidas de segurança.
Dessa forma, deve-se ressaltar os cuidados ao embalar o lixo nos sacos para que
estejam íntegros no momento do descarte, prevenindo riscos à saúde dos estudantes,
profissionais da escola e da coleta pública:
●

O uso de Equipamentos de Proteção Individuais - EPI deve ser observado pelos
profissionais que recolhem, coletam ou manuseiam o lixo, sendo indicado o uso de
luvas longas e resistentes, calçado fechado, calça comprida, camisa fechada de
manga comprida, máscara tipo PFF2 e proteção ocular.

●

Os EPIs devem ser higienizados com frequência e as roupas de trabalho lavadas
diariamente.

●

Equipe os cestos de lixo com sacos de lixo doméstico, esvazie-os e lave-os todos os
dias. A limpeza deve ser periódica e sistemática.

●

Prestar muita atenção para embalar o lixo nos sacos para que estejam íntegros no
momento do descarte, evitando a contaminação do ambiente e das pessoas.

●

Descarte materiais de limpeza descartáveis em um saco de lixo bem fechado. Caso
os sacos de lixo não apresentem resistência adequada, deve-se considerar o uso de
embalagem dupla.

●

O saco deve ser fechado com dois nós, mantendo-se o rosto afastado, para evitar
exposição.

●

Por causa da pandemia, muitos municípios interromperam a coleta seletiva. Caso a
escola permaneça com a separação do lixo, sugere-se que, sempre que houver
condições físicas, o material fique armazenado por 72 horas, antes da disposição
para a coleta.
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●

Ressalta-se a importância de cuidado especial para não se descartar artigos de uso
pessoal e sanitário, tais como lenços ou papel higiênico, em sistemas destinados à
coleta de resíduos recicláveis.

●

Por fim, devem ser adotadas medidas para que o local de acondicionamento do
lixo na escola tenha acesso restrito, impedindo a presença de estudantes.

PARTE 3
Protocolo de Atendimento a Criança ou Profissional da Escola com sintoma
Caso algum profissional ou criança da Vivendo apresente algum sintoma gripal, a
escola deve ser avisada via Whatsapp (61-3321-3581); e deve ser acionado pela escola o
monitoramento para avaliação de casos suspeitos-19 (Anexo 2).
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.
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ANEXO 1
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PARA ATIVIDADES PRESENCIAIS NA
VIVENDO E APRENDENDO
Nós, _________________________________________________________________________________
e ___________________________________________________________________________________ ,
pais

e/ou

responsáveis

da(o)/pelo(a)

_________________________________________________________________,
o/a estudante (

) teve em _____/_____/______

(

aluna(o)
declaramos

que

) não teve COVID-19 e não faz

parte de grupo de risco da doença.
Declaramos ainda estarmos cientes de que:
1. É terminantemente proibida a permanência de crianças na escola com
sintoma(s) de síndrome gripal (febre, crises de espirro, tosse, dor de garganta,
coriza, prostração, calafrio, dor de cabeça, perda de olfato, perda de paladar, diarreia,
obstrução nasal, temperatura de 37,8° C ou superior) ou de outra doença
infectocontagiosa;
2. Caso minha/meu filho (a) seja considerada (o) um caso suspeito de
Covid-19, ele/ela deve ser afastado da escola e procurar atendimento
para investigação diagnóstica com realização de testes de antígeno e
RT-PCR se necessário.
3. Caso minha/meu filho (a) seja considerada (o) um caso confirmado
(por
critério
clínico
epidemiológico,
clínico-laboratorial,
clínico-radiológico) de Covid-19, ele/ela deve ser afastado/a das
atividades presenciais, podendo retornar após 10 dias do início dos
sintomas, desde que esteja, no décimo dia, a pelo menos 24 horas sem
sintomas respiratórios. Nesse caso, a família deve fazer de isolmento por
14 dias
4. Caso o RT-PCR para SARS-CoV-2 seja coletado entre o 3º e o 7º dia de
sintomas e o resultado seja NÃO DETECTADO, a criança pode retornar
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à escola se estiver assintomática de ponto de vista respiratório e sem
febre por pelo menos 24 horas sem uso de antitérmicos;
5. Caso minha/meu filho (a) seja sabidamente contato próximo (ter
estado em contato por pelo menos 15 minutos e a menos de 2 metros
de distância) de um caso confirmado de Covid-19, mesmo que de
pessoa externa à comunidade escolar, ela/ele deve ser afastada (o) das
atividades presenciais da escola por um período de 14 dias;
6. É nosso dever comunicar imediatamente à Secretaria da Vivendo, caso
nosso(a) filho (a) apresente qualquer sintoma de Covid-19 ou caso algum
membro de nossa residência seja considerado um caso suspeito ou
confirmado de Covid-19;
7. A criança deve comparecer à escola utilizando máscara descartável ou de
tecido e deve levar outras 4 unidades de máscara para troca durante o
período de permanência na escola;
8. As crianças deverão manter unhas curtas, cabelos presos e evitar uso de
adornos;
9. As crianças devem ir de calçados fechados (podendo levar sandália aberta
na mochila caso seja necessário a troca);
10. Responderemos aos questionamentos da Comissão de Bem-Estar para
identificação de possível caso suspeito ou confirmado de Covid-19 na
escola através de mensagens de Whatsapp (3321-3581) e do
preenchimento de respostas a formulário eletrônico específico;
11. Informaremos à escola os resultados de exames para diagnóstico de
Covid-19, caso eles sejam realizados;
12. Em caso de suspeita ou confirmação de Covid-19, a Vivendo e Aprendendo
irá informar o caso aos órgãos competentes.
Ciente(s) também dos novos combinados estabelecidos na Vivendo e
Aprendendo listados acima, subscrevemo-nos.

Brasília, ________________ de 2021.

Assinatura da mãe

Assinatura do pai
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ANEXO 2
TERMO DE RESPONSABILIDADE QUINZENAL
O presente termo tem como objetivo manter a segurança da comunidade escolar de
forma sistemática, bem como trazer de forma rápida e objetiva os principais sintomas de
COVID-19 para que todos que apresentem os sintomas reforcem a auto-observação e
procurem o serviço de saúde precocemente.

O mesmo é imprescindível para todos que frequentam o presencial da Vivendo e
Aprendendo e deve ser renovado a cada quinze dias.

Declaro que o aluno ou funcionário não está com COVID-19, nem pelo menos 2
sintomas como: tosse, febre, falta de ar, dor de cabeça, diarreia, dor de garganta, coriza,
obstrução nasal, espirros, dor no corpo, perda de olfato e ou paladar e prostração, assim como
não teve contato próximo (pelo menos 15 minutos à menos de 2 metros) com portadores de
covid-19 nos últimos 15 dias.

Declaro também que estou ciente do protocolo de biossegurança elaborado pela
Comissão de Bem Estar da VIvendo e Aprendendo, que está disponível no link:
https://drive.google.com/file/d/1KmebLNZLOxTp6S4eFM2BWYEm4eRrnd0-/view?usp=sharing
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ANEXO 3: POP
MONITORAMENTO PARA AVALIAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 NA
VIVENDO
●

Secretaria recebe comunicado de alguma pessoa com suspeita de covid-19.

●

Secretaria segue fluxograma do caso suspeito e monitora o caso com suporte da
Comissão de Bem Estar.

●

Secretaria faz uma ligação para o sintomático e questiona:
● Quais foram os sintomas? (perguntar sobre – febre, calafrio, tosse, coriza,
prostração, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, coriza, obstrução nasal,
perda de paladar, perda de olfato, diarreia)
● Quando os sintomas iniciaram?
● Qual foi o último dia que esteve na Vivendo?
● Já procurou médico? Qual foi a avaliação?
● Será colhido o exame?
Orientar a pessoa doente (com pelo menos 2 sintomas) que ela deve ser afastada
da escola por 10 dias, a partir do início dos sintomas

●

Secretaria orienta que o sintomático responda o questionário através do link
https://forms.gle/N59pfUat2NG65XeX9 o mais brevemente possível.

●

Secretaria informa imediatamente pelo Whatsapp e email institucional (CBE, Cláudia,
Coordenação, Diretoria e educadores do presencial) sobre a ocorrência do caso
suspeito/confirmado e emite um email informando a ocorrência do caso suspeito e/ou
confirmado para a diretoria e esta comunica todos/as associados/as;

●

CBE informa a Secretaria de Saúde em caso de surto epidêmico (3 casos concomitantes
de covid-19);

CBE segue as orientações da Secretaria de Saúde que são:
●

Para a pessoa sintomática:
o Procurar um serviço de saúde mais próximo para avaliação clínica, realização
de testagem e afastamento das suas atividades presenciais na instituição, o
mais precocemente possível, antes mesmo da confirmação do diagnóstico;
o A pessoa sintomática com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico,
clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19,
deve permanecer em isolamento, suspendendo-o após 10 dias do início dos

34

o

o

o

sintomas, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de
medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios;
A pessoa sintomática para os quais não foi possível a confirmação pelos
critérios clínico, clínico epidemiológico ou clínico imagem, que apresentem
resultado de exame laboratorial não detectável pelo método RT-PCR para
SARS-CoV-2, o isolamento poderá ser suspenso, desde que passe 24 horas de
resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos
sintomas respiratórios;
A pessoa sintomática para os quais não foi possível a confirmação pelos
critérios clínico, clínico epidemiológico ou clínico imagem, que apresentem
resultado de exame laboratorial de Teste de Antígeno para SARS-CoV-2 não
reagente, NÃO DESCARTA o diagnóstico, sendo indicado realizar o RT-PCR para
continuar a investigação;
A pessoa sintomática que não realizou exame laboratorial, deve permanecer
em isolamento, suspendendo-o após 10 dias do início dos sintomas, desde que
passe 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e
remissão dos sintomas respiratórios. Nestas situações, os contatos próximos
serão afastados das atividades presenciais por 14 dias.

Para os contatos próximos com caso confirmado:
o
o

Devem ser afastados das suas atividades presenciais na instituição por 14 dias
desde o último dia de contato com o caso confirmado;
Caso algum contato com caso confirmado apresente sintomas o mesmo deve
procurar atendimento médico para avaliar o diagnóstico por critério clínico
epidemiológico ou realizar teste RT-qPCR, assim como comunicar à instituição
(Secretaria, FAAP, Coordenação) e permanecer em afastamento por 10 dias a
contar do início dos sintomas;

●

Os trabalhadores devem apresentar atestados médicos para todas as suas ausências;

●

Escola e CBE acompanham o(s) caso(s) e fazem as orientações necessárias;
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