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Apresentação

A  Comissão  de  Bem  Estar,  Saúde  e  Higiene  da  escola  associativa  Vivendo  e  Aprendendo
apresenta  o  seu protocolo  atualizado  para  combate  e  prevenção à  pandemia  de  covid-19
causada  pelo  vírus  SARS-CoV-2.  Desde  2020,  a  comunidade  escolar  da  Vivendo  vem  se
mobilizando em torno dos desafios sanitários, pedagógicos e administrativos trazidos pela
pandemia, buscando equilibrar a proteção à saúde de nossas crianças e suas famílias e de
nossa  equipe  com  o  funcionamento  pedagógico  e  associativo  que  nos  caracteriza,  mas
adaptado às novas necessidades de biossegurança. Ao longo de 2021, nos casos de covid-19
reportados, não foi verificada transmissão interna que configurasse contágio intraescolar. A
partir  do  avanço  da  vacinação  e  de  novos  entendimentos  técnicos  para  protocolos  de
prevenção  construídos  à  luz  de  evidências  científicas,  estamos  continuamente  nos
atualizando. A presente versão do protocolo foi revista e atualizada para este novo momento
do enfrentamento à pandemia.

Embora as recomendações presentes neste documento estejam  alinhadas a conhecimentos
atuais sobre  a  pandemia  no  momento  de  sua  construção  e  de  revisões  posteriores,
destacamos  que  ele  deverá  ser  atualizado  sempre  que  houver  alguma  alteração  do
conhecimento científico ou de recomendações oficiais sobre o assunto. Caso órgãos de saúde
pública  do  DF  ou  o  Ministério  da  Saúde  venham  a  emitir boletins,  notas  técnicas  ou
documentos oficiais modificando conceitos técnicos, como definição de caso suspeito, caso
confirmado,  contato  próximo,  recomendações  de  isolamento/quarentena,  definições  de
surtos e aglomerados de caso, entre outros, a escola poderá se basear nos novos conceitos
antes da adaptação do protocolo – que deverá ser realizada o mais breve possível.

Comissão de Bem Estar, Saúde e Higiene

Associação Pró-Educação Vivendo e Aprendendo



1 – Medidas de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária

Esta parte do protocolo foi atualizada à luz das recomendações e conceitos
técnicos mais recentemente adotados pelas  autoridades epidemiológicas e
sanitárias, com base nas evidências científicas sobre a transmissão do SARS-
CoV-2, e considerando as especificidades do ambiente escolar.

O  avanço  da  vacinação tem  sido  importante  para  a  revisão  das  medidas
anteriores,  e,  no caso da Vivendo,  toda a equipe já  está  com o esquema
completo de imunização,  a  maioria  já  tendo recebido inclusive a dose de
reforço.  Agora,  é  importante  que  a  comunidade  da  Vivendo  esteja
empenhada  em  garantir  a  vacinação  entre  as  crianças  que  já  podem  se
vacinar.

Em paralelo, e sobretudo considerando as crianças menores de 5 anos (para
as quais  ainda não há vacina),  é preciso manter as medidas de vigilância
epidemiológica  e  sanitária  recomendadas  nas  notas  técnicas  atualizadas,
com  ênfase  na  vigilância  ativa  de  sintomas,  no  monitoramento  de  casos
suspeitos e mapeamento de contatos próximos em casos confirmados, e em
fluxos bem estabelecidos de comunicação dentro da associação.



Prevenção e contenção da transmissão de covid-19 em escolas
A transmissão do SARS-CoV-2 pode ocorrer dentro do ambiente escolar, embora surtos escolares não sejam
uma característica proeminente nesta pandemia. 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, crianças podem ser infectadas e podem espalhar o vírus para outras crianças e adultos – em
especial se a transmissão estiver elevada na comunidade, afetando a transmissão no ambiente escolar.

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 faciais adequadas sempre que possível (inclusive em crianças > 2 anos).

Em conjunto com a conscientização e promoção do esquema completo da vacinação, estas são medidas que
ajudam  a  conter  uma  provável  transmissão  do  vírus  na  escola  e  mitigar  inclusive  o  impacto  de  outras
infecções respiratórias, contribuindo assim para reduzir a pressão sobre as unidades de saúde. 

Na  Vivendo,  estamos  promovendo  medidas  com  o
objetivo de diminuir o número de contatos em ritmo
mais  intenso  e  evitar  possível  transmissão
intraescolar, por meio de:

• promoção  da  política  de  'ficar  em  casa
quando estiver doente'.

• separação de ciclos e turmas, com suspensão
temporária de atividades verticais;

• distância física na sala de aula;

• escalonamento  dos  horários  de  chegada  e
saída;

• escalonamento  dos  horários  das  refeições,
com  suspensão  temporária  da  culinária  e
natural;

• escalonamento dos horários e dos espaços do
parque;

• incentivo  às  atividades  pedagógicas  ao  ar
livre e uso dos espaços abertos.

Uma vez que a escola é parte essencial da vida das crianças,  a suspensão de aulas é vista atualmente como
último recurso, e somente ocorrerá após outras medidas terem sido implementadas para conter a propagação
da doença.



E se uma criança ou adulto/a da Vivendo adoecer?
Se  uma  criança  aluna  da  Vivendo  ou  um/a  adulto/a  que  trabalha  na  Vivendo  adoecer com  sintomas
semelhantes aos da  covid-19, deve ficar em casa,  e  a escola deve ser comunicada por telefone  ou e-mail.
Também deve ser preenchido o formulário disponível no link: https://fo  rms.gle/LFWSqGuUaXyH5eZu6  .

É  considerado  Caso  Suspeito de  covid-19  /  síndrome  gripal
pessoa que apresente pelo menos 2 dos seguintes sintomas:

• Febre (mesmo que referida)
• Calafrios
• Dor de garganta
• Dor de cabeça
• Tosse
• Coriza
• Distúrbios olfativos
• Distúrbios gustativos
• Obstrução nasal (em crianças)
• Sintomas gastrointestinais (náuseas, vômitos, diarréia).

Importante:  Em caso de sintoma único, a CBE recomenda que a criança não frequente a escola e fique em
observação, uma vez que sintomas de infecções virais em crianças geralmente surgem gradualmente. Caso a
criança persista com sintoma único por 72 horas e nenhum outro sintoma surja, ela poderá retornar para a
escola mediante atestado médico. Caso o sintoma único seja febre, a criança só poderá frequentar a escola se
ficar 24h sem febre e também deverá apresentar atestado médico para retorno.

É considerado  Caso Confirmado de covid-19 o caso de síndrome gripal que atenda um dos
seguintes critérios de confirmação:

• Laboratorial: caso suspeito com testagem laboratorial detectável/reagente (teste de antígeno 
ou RT-PCR).

• Clínico-epidemiológico: caso suspeito com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos 14 
dias anteriores ao aparecimento dos sinais e dos sintomas com caso confirmado para covid-19;

• Clínico imagem: caso suspeito que não foi possível confirmar por critério laboratorial E que 
apresente alterações tomográficas específicas para covid-19;

• Clínico: caso suspeito que apresente anosmia (perda de olfato) OU ageusia (perda de paladar) 
aguda sem outra causa pregressa.

Até elucidação diagnóstica, a criança ou adulto/a deve ficar em isolamento e não frequentar a escola.

Se o caso for confirmado por algum dos critérios citados acima, deverá cumprir o isolamento
domiciliar por 10 dias (no caso de criança), ou por 7 dias (no caso de adulto/a que trabalha na

escola), a contar da data inicial  dos sintomas, e desde que: permaneça afebril E sem o uso de
antitérmicos há pelo menos 24 horas E com remissão dos sintomas respiratórios.

Caso  Suspeito  para  o  qual  houve  identificação  de  outro  agente  etiológico  confirmado  por  método
laboratorial específico, excluindo-se a possibilidade de coinfecção, ou confirmação por causa não infecciosa,
atestada pelo médico responsável, poderá ser considerado como Caso Descartado de COVID-19.

https://forms.gle/LFWSqGuUaXyH5eZu6
https://forms.gle/LFWSqGuUaXyH5eZu6


Casos de Síndrome Gripal, mas TR-Ag não reagente (se viável, repetir o exame 48 horas depois) e/ou RT-PCR
não detectável para SARS-COV2, coletado entre o 3º e o 5º dia de sintoma, deverão manter o isolamento por

7 dias  após o início dos sintomas, pela possibilidade de falso negativo ou infecção por Influenza – cujo
período de transmissão, de um modo geral para indivíduos imunocompetentes, é de 1 dia antes até 7 dias
após o início dos sintomas. Poderão ter o isolamento suspenso após o 7º dia,  com retorno às atividades
presenciais, desde que estejam há pelo menos 24 horas sem febre E sem sintomas respiratórios.

E se alguém da Vivendo testar positivo para covid-19?
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.

O  rastreamento  de  contatos  poderá  ser  realizado
também  por  membros  da CBE que  são  da área  da
saúde, após a confirmação do caso. 

Contato Próximo significa pessoa que esteve com um 
caso confirmado de covid-19 durante o seu período de 
transmissibilidade, ou seja, entre 2 dias antes e até 10 
dias após a data de início dos sinais e/ou sintomas do 
caso confirmado.

Para fins de vigilância, rastreamento e monitoramento de contatos, deve-se considerar contato próximo a
pessoa que:

• Esteve a menos de 1 metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos, com um caso confirmado, ambos
sem máscara facial ou utilizando-a de forma incorreta. Na impossibilidade de garantir que tenha havido uso correto
das máscaras considerar que tenha havido uso incorreto da mesma;

• Teve um contato físico direto (por exemplo, aperto de mão, abraço, colo) com um caso confirmado;

• Seja contato domiciliar ou residente na mesma casa/ambiente (dormitórios, creche, alojamento, dentre outros) de
um caso confirmado;

• Seja  educador/a ou aluno dos Ciclos 1 e 2, uma vez que crianças até a faixa etária de 3 anos não podem ou não
conseguem usar máscaras adequadamente, não há possibilidade de manter distanciamento entre elas e, para que
sejam realizados os cuidados inerentes da idade (trocas de roupa/fraldas, alimentação, oferecimento de água, ajuste
de máscaras, colo, etc.) é necessário contato físico frequente por meio dos/as educadores/as.

•  Para  efeito de avaliação de contato próximo,  devem ser  considerados  também o  contato durante o  transporte

(tempo de trajeto, distância entre os ocupantes e ventilação no interior do veículo).



Isolamento x Quarentena?
Isolamento domiciliar é o tempo que a pessoa considerada caso confirmado de covid-19 deverá permanecer
afastada de pessoas não infectadas, sem sair de sua casa.

Para adultos/as, o isolamento deverá ser realizado por 7 dias após o início dos sintomas, desde que
nas últimas 24 horas já esteja sem febre (sem o uso de antitérmicos) e com remissão dos sintomas
respiratórios. Nesse caso, após retorno às atividades, deve-se fazer uso de máscara (N95 ou PFF2)
rigorosamente, até completar 10 dias do início dos sintomas. Caso ainda esteja com febre e/ou sem
remissão dos sintomas no 7º dia, o isolamento deverá ser mantido até o 10º dia de sintoma, desde
que que nas últimas 24 horas já esteja sem febre (sem o uso de antitérmicos) e com remissão dos
sintomas.

Não é necessário realizar testagem laboratorial para saída do isolamento. 

Para  crianças que tiverem confirmação de covid-19, a resolução da escola é que

mantenha o isolamento de 10 dias a contar início dos sintomas, uma vez que não
há garantias de que usarão máscara bem ajustada ao rosto rigorosamente entre o
7º e o 10º dia de sintoma, até porque em ambiente escolar, precisarão retirar a
máscara para beber água e na hora do lanche.

Caso a criança teste positivo e seja ASSINTOMÁTICA, deverá cumprir isolamento de
10 dias a partir da data da coleta do exame.

Quarentena é  uma  medida  preventiva  recomendada  para  restringir  a  circulação  de  pessoas  que  foram
expostas a uma doença contagiosa durante o período em que elas podem ficar doentes, ou seja, medida a ser
adotada  para  contatos  próximos  de  casos  confirmados  de  covid-19.  A  orientação  atual  é  que  contatos

próximos sejam afastados do ambiente escolar por  14 dias a partir do último contato. Para redução do
período de quarentena, podem ser realizados teste rápido antígeno ou RT-PCR no 5º dia após a data do
último contato com o caso confirmado.

A quarentena se dará da seguinte forma:

• Resultado não detectável ou não reagente E paciente mantendo-se assintomático:

-   Se  realizado  RT-PCR:  Suspender  a  quarentena  após  o  7º  dia  da  data  do  último  contato  com  o  caso
confirmado, mantendo uso de máscara de proteção facial e medidas adicionais. Monitorar até completar 14
dias a partir da data do último contato com o caso confirmado.

- Se realizado TR-Ag o teste deve ser repetido em 48h. Caso seja novamente negativo, suspender o isolamento
mantendo uso de máscara de proteção facial  e monitoramento até completar 14 dias a partir  da data do
último contato com o caso confirmado.

• Resultado não detectável ou não reagente E paciente que passa a apresentar sintomas: seguir o manejo de caso
suspeito.

• Resultado detectável ou reagente e paciente assintomático ou sintomático: confirma-se a infecção pelo SARS-CoV-2
e deve seguir o manejo de caso confirmado.

• Se a família optar por não testar a criança, deverá mantê-la em quarentena e sob observação dos sintomas por 14
dias do último contato com o caso confirmado.

• Caso a pessoa considerada contato próximo de caso confirmado de COVID-19 tenha recebido diagnóstico de COVID-
19  nos últimos 3 meses antes do contato, poderá ser dispensada da coleta de exame, para retorno às atividades
presenciais, se estiver ASSINTOMÁTICA.



Surtos e aglomerados de casos

É considerado Surto de covid-19 a ocorrência de 3 ou mais casos confirmados de covid-19 no mesmo ciclo
ou turma da escola, com vínculo epidemiológico, e em um intervalo igual ou menor que 14 dias.

É  considerado  Aglomerado de Casos presença de  3 ou mais casos confirmados em até 14  dias,  sem
vínculo epidemiológico entre eles.

Em caso de surtos ou aglomerados de casos em uma turma, serão suspensas as atividades presenciais

daquela turma por 14 dias da data do início dos sintomas do último caso confirmado.

Entendendo que as crianças da turma, que estão assintomáticas, são
classificadas como contatos próximos de casos confirmados, pode-se
seguir às orientações de quarentena do item anterior, para fins de
redução  de  suspensão  das  atividades  escolares,  uma  vez  que
atividades  escolares  presenciais  são consideradas essenciais  para
um  saudável  desenvolvimento  biopsicossocial  e  emocional  das
crianças. 

Situações excepcionais e atestados médicos
Casos que não estiverem contemplados no protocolo serão discutidos entre os membros da Comissão de Bem-
Estar, mediante consulta às autoridades sanitárias locais, e as famílias serão comunicadas formalmente sobre
o entendimento da CBE sobre o assunto específico.

Crianças que apresentarem quadros crônicos que se configurem como sintomas gripais deverão apresentar
atestado médico sobre a sua condição e com liberação para frequentarem a escola.

Serão aceitos Atestados Médicos para fins de redução de isolamento ou quarentena. Porém, cumprindo Nota
Técnica  nº  1/2022  -  SES/SAA/COE-COVID19-DF,  não  serão  aceitos  afastamentos  de  casos  confirmados  ou
contatos próximos com menos de 7 dias do início dos sintomas ou do contato. Ainda assim, a CBE sugere que
as crianças cumpram isolamento de 10 dias caso sejam consideradas casos confirmados de covid-19.



Plano de Comunicação

Diante de um caso suspeito, a família ou trabalhador/a da escola deve comunicar primeiramente à Secretaria
da escola por Whatsapp - (61-3321-3581) e a CBE - bemestarvivendo@gmail.com. A Comissão de Bem Estar
mantém um canal aberto com os familiares e equipes pedagógica, administrativa e de apoio para orientações
através do e-mail.

Importante! pedimos  que  priorizem  o  contato  por  telefone  para  o  monitoramento  de  sintomas  e  a
comunicação sobre casos suspeitos ou confirmados.  Para comunicação com a CBE  sobre qualquer outro
assunto que não o monitoramento de sintomas e de casos, estamos disponíveis por meio do e-mail.

Oportunamente, reuniões virtuais da Comissão com as famílias e profissionais da escola também podem
ocorrer 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 os sintomas  da lista para se considerar caso
suspeito (p. 4).

Comunicação em caso de caso suspeito ou confirmado no ciclo/turma
1. CBE recebe a notificação de caso suspeito ou confirmado, e envia comunicado à respectiva turma, reforçando o
monitoramento de sintomas entre os demais.
2. Após receber resultado do diagnóstico do caso, CBE envia informe orientando a retomada de atividades (em caso de
descarte) ou sobre o período de isolamento (em caso de confirmação).

Comunicação em caso de suspensão das aulas no ciclo/turma (3 casos confirmados ou mais - ativação do protocolo de
surto ou aglomerado de caso)
1. Confirma-se caso de covid-19 em turma de ciclo 1 ou 2, ou confirmam-se 3 ou mais casos de covid-19 nos demais
ciclos e turmas. 
2. CBE define a suspensão das atividades e comunica a Diretora Escolar (Claudia).
3. Diretora Escolar envia e-mail para: famílias, educadores, Diretoria, Coordenação Psicopedagógica e Secretaria sobre
suspensão das atividades.
4. Educadores copiam o e-mail no grupo de WhatsApp da turma se dele participarem , ou pede para alguma família da
turma copiar.

Comunicação para o retorno das aulas após ocorrência de suspensão no ciclo/turma
1. CBE verifica fim do prazo de suspensão da turma e avisa  a Diretora Escolar (Claudia).
2. Claudia comunica a Coordenação Psicopedagógica.
3. Coordenação define quando as aulas serão retomadas e comunica a Claudia.
4. Claudia envia e-mail para as famílias, educadores, Diretoria e Secretaria sobre o retorno das aulas.
5. Educadores copiam o e-mail no grupo de WhatsApp da turma se dele participarem , ou pede para alguma família da
turma copiar .

Declaração de Responsabilidade

É dever de todas os/as associados/as o  preenchimento e a assinatura da Declaração de Responsabilidade,
disponível na Secretaria da escola. O não preenchimento e a não assinatura do Termo impede a participação
da criança nas atividades presenciais escolares.



2 - Rotinas Diárias e
Organização de Ambientes

Esta parte do protocolo foi atualizada à luz das evidências científicas que
comprovaram que o SARS-CoV-2 é um vírus que se transmite sobretudo por
meio  de  aerossóis  e  gotículas,  e  muito  raramente  por  meio  de  fômites
(objetos e superfícies).

Ainda assim, e diante da alta transmissibilidade da variante ômicron, hoje
predominante no país, a comunidade escolar deve seguir adotando práticas
de  prevenção  importantes,  como  o  uso  de  máscaras  adequadas,  o
monitoramento  e  vigilância  ativa  de  sintomas  com  o  devido  fluxo  de
comunicação, e o aproveitamento de espaços abertos e da área verde ao ar
livre que temos na Vivendo.

Práticas pedagógicas que são tradição na Vivendo, como o dia da culinária, o
dia do natural e as atividades verticais, permanecem por ora suspensas.



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 estimular e conscientizar sobre o uso
correto das máscaras. Caso a criança não se adapte à máscara,
sugerimos que haja troca do modelo utilizado.

   Uso correto de máscara:

• Nariz e queixos cobertos;

• Máscara ajustada ao rosto, sem folgas, principalmente
nas laterais;

• Não tocá-la na parte da frente e retirá-la só pelos elásticos; 

• Trocar sempre que estiver úmida ou suja.

Crianças maiores de 2 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 o envio de máscaras 
limpas devidamente identificadas (ver item sobre kit diário).

Modelos de máscara
Os modelos de máscara que oferecem maior segurança e que devem ser
utilizados  nos  espaços  da  Vivendo  são  os  modelos  cirúrgicos
descartáveis ou do tipo N-95 / PFF2. 

Elas  oferecem  proteção  consideravelmente  superior  às  de  pano,
apresentando  maior  eficácia  como  ferramenta  de  contenção  de
contágio, na presença de pessoa contaminada mas assintomática.

Importante:  Máscaras N-95 /PFF2  não devem ser lavadas nem limpas com álcool ou qualquer produto, pois
com isso perdem suas propriedade protetivas.  Porém podem ser  reutilizadas  mais  vezes  com os devidos
cuidados, sendo possível fazer um rodízio entre várias delas, deixando-as em local bem ventilado após o uso.

Exemplos de máscaras para as crianças:

Máscara N95 infantil: Máscara cirúrgica descartável infantil:



Kit diário da mochila da criança

Na mochila, enviar diariamente os seguintes itens:

• 3 máscaras descartáveis cirúrgicas ou modelo N95 / PFF2 ,
caso  haja  necessidade  de  troca  durante  o  período  de
permanência na escola;

• 3 sacos plásticos higienizados (1 para máscaras limpas; 1
para máscaras sujas; 1 para toalha/canga do lanche);

• Garrafa de água, devidamente identificada, com tampa
de rosquear;

• Canga ou similar para ser estendida no chão na hora do
lanche;

• Canga  ou  similar  para  as  crianças  que  ainda  tiram  o
“cochilo” na escola.

• Material  próprio  para  atividades  artísticas  (cada  ciclo
será orientado sobre o respectivo kit de artes, apropriado
à faixa etária).

Recomendamos  que  na  escola  as  crianças usem preferencialmente  calçados  fechados,  como  forma  de
prevenção a outras doenças que podem apresentar os mesmos sintomas da covid-19.

Também recomendamos que as crianças mantenham as unhas curtas, os cabelos presos e evitem o uso de
adornos, colaborando com as demais medidas de prevenção adotadas pela escola. 



Fluxo de entrada na escola
Para as crianças:

• Antes de sair de casa,  a família deve realizar a auto-observação de sintomas. Caso notem algum
sintoma compatível com covid-19, não enviar a criança e comunicar imediatamente a escola.

• Um/a profissional estará no segundo portão de entrada, orientando a chegada das crianças e o fluxo
de pessoas.

Importante: os familiares e cuidadores das crianças podem voltar a aguardar no espaço ao ar
livre compreendido entre os dois portões, a fim de evitar aglomeração no estacionamento
nos horários próximos à chegada das crianças.

Ainda assim, pedimos que atentem ao distanciamento de 1 metro sempre que possível, de
modo a reduzir pontos de contato entre possíveis casos.

Mas, atenção! O portão principal será fechado, por questão de segurança, a partir do horário
em que as turmas começam a se rodiziar no parque (8h30 – turno matutino; e 14h30 – turno
vespertino).

• 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.

OBS: Casos excepcionais de participação da família na escola, tais como rodas especiais de história, condução
de atividades relacionadas ao projeto etc. receberão orientações específicas, mediante consulta à CBE. 

Para familiares de crianças em adaptação:

• Pais,  mães  ou  outros  responsáveis  acompanhando  crianças  em  adaptação  devem  usar  máscaras
descartáveis ou máscara PFF2 / N95 e ficar nos arredores da sala, observando as orientações dos/as
educadores e da Coordenação.

Para os profissionais da Vivendo:

• Realizar  auto-observação  diária  de  sintomas.  Caso  notem  2  sintomas  ou  mais  da  lista  para  se
considerar  caso  suspeito  (p.  4),  centralizar  o  contato  imediato  com  a  Secretaria  (via
whatsapp/telefone)  e  em  seguida  comunicar  CBE  via  e-mail,  com  cópia  para  FAAP,  Secretaria  e
Coordenação Psicopedagógica.

• Utilizar máscara durante todo o trajeto da residência até a Vivendo;

• Ao chegar na Vivendo, trocar a máscara utilizada no trajeto por outra;

• No horário  do  lanche ou almoço manter  distanciamento mínimo de  1  metro ou  mais  de  outras
pessoas. Importante: ainda não está permitido usar a cozinha da escola para cozinhar, a fim de evitar
a aglomeração, porém é possível levar a refeição pronta, esquentar no microondas, e consumir nos
espaços da escola, observando o devido distanciamento e se distribuindo ao máximo pelos espaços
da escola. 



Lavagem e higienização frequente das mãos
A  lavagem  das  mãos  com  água  e  sabão,  de  modo  frequente  e  correto,  é  suficiente  para  bloquear  a
probabilidade de contaminação por superfícies, que hoje sabemos ser baixa.

Caso não seja possível a lavagem, deve-se utilizar uma solução de álcool gel 70%. As crianças devem utilizar
álcool gel sob supervisão de um adulto. Na entrada da escola foram instalados uma pia e um totem de álcool.

A lavagem das mãos será estimulada com frequência, e com especial atenção aos seguintes momentos:

• Na chegada à escola (uso da pia à entrada, ou, na impossibilidade, uso do álcool sob supervisão de um adulto);

• 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.

Espaços de atividades pedagógicas
O respeito ao princípio do distanciamento físico é condição essencial para prevenir a transmissão do vírus
dentro da escola. O ambiente escolar está organizado de modo a permitir o distanciamento mínimo de  1
metro entre crianças e profissionais da escola, privilegiando sempre que possível a realização das atividades
nos espaços abertos.

As salas devem ser regularmente abertas para receber máxima ventilação natural possível (durante o parque
ou fora, após o almoço, após a limpeza). Também foram instalados 2 exaustores por sala, um para entrada e
outro para retirada do ar.

A fim de facilitar a higienização e auxiliar no distanciamento entre as crianças nas rodas, serão mantidos os
quadradinhos de EVA nas atividades externas/internas da turma, sendo higienizados na limpeza regular da
sala. Os 3 tatames pequenos azuis também podem ser utilizados. Mas os tatames grandes e almofadas ainda
não estão liberados para utilização nas salas.

Brinquedos e materiais pedagógicos
Haverá priorização de brinquedos  e  instrumentos  musicais de uso  individual  e  com maior  facilidade  de
higienização periódica. Caso seja necessário usar brinquedos de uso compartilhado, recomenda-se higienizar
com álcool  70% após o uso de cada criança.  Está desaconselhado o uso de instrumentos de sopro como
flautas, apitos etc.

As rodas de novidade podem voltar a acontecer com brinquedos e objetos trazidos de casa, porém que sejam
de  fácil  higienização  e  evitando  o  compartilhamento.  Caso  venham  a  ser  compartilhados,  seguir  a
recomendação de com álcool 70% após o uso de cada criança.

A  fim de reduzir  o  compartilhamento de objetos,  cada  criança  trará  de  casa  o  material  individual  para
atividades de escrita e artes (lápis de cor, giz de cera, etc.), conforme orientações específicas para cada faixa
etária  enviadas  pelos/as  respectivos/as  educadores/as.  Caso  seja  necessário  usar  material  de  uso
compartilhado, recomenda-se higienizar com álcool 70% após o uso de cada criança.

As  sucatas  limpas,  usadas  para  fins  pedagógicos,  poderão  voltar  a  ser  enviadas  pelas  famílias  para
armazenamento no armário do galpão reservado para este fim. Pede-se que a família apenas deposite no
armário, nos espaços indicados para cada material, evitando a permanência na escola. Se não puder ficar
para separar nas devidas caixas, as sucatas devem ser entregues na Secretaria.



Hora do lanche e aniversários
Sempre que possível, as turmas utilizarão espaços externos para o lanche, tais como o galpão ou a área em
frente a sala. Por isso, é importante enviar um pano tipo canga ou similar, para demarcar o local do lanche de
cada criança.

Nas  turmas  de crianças  menores,  que ainda lancham em sala,  atentar  para  o distanciamento.  As  mesas
utilizadas serão devidamente higienizadas após o término do lanche.

Não deve ser permitido compartilhamento de lanches ou de utensílios.

Combinados sobre os aniversários na Vivendo:
- Alimentos oferecidos em porções individuais, pelos adultos 
responsáveis, e atentando ao distanciamento

- Os pais da criança aniversariante podem participar

- Irmãos/primos de outra turma podem participar

- Ao ar livre sempre que possível

- Não soprar a vela em cima do bolo

Hora do parque
O uso do parque será realizado em esquema de rodízio, com horários distintos e espaços alternados entre as
turmas  (conferir  escala  no  planejamento).  Educadoras/es  devem  estimular  que  as  crianças  brinquem  e
explorem diferentes espaços do parque, evitando aglomeração.

Importante: poderão ser realizados jogos de bola, mediante consulta à CBE, envolvendo crianças de turmas
diferentes  (C4  e  acima),  orientando-se  os  cuidados  básicos  para  a  interação.  Em casos  de  turmas  muito
pequenas, a interação poderá ser autorizada, mediante consulta à CBE, considerando que o contato entre
turmas no parque não está considerado para os casos de contato próximo.



Sanitários
Os sanitários serão higienizados com mais frequência e mantidos com os suprimentos adequados de sabão
líquido, papel higiênico e papel toalha. Todas as torneiras foram substituídas por modelos de fechamento
automático, sem o uso das mãos.

• Uso dos  banheiros  das  salas:  as  crianças  serão  orientadas  a  usarem um por  vez,  com atenção à
lavagem correta das mãos após o uso.

• Uso rotineiro do banheiro do galpão pela equipe, ou, no caso de banho, dos banheiros externos
anexos às salas laranja e rosa (uso exclusivamente em horário pós término dos turnos de aulas), com
atenção à higienização do espaço após o uso individual.

• Uso  emergencial  do  banheiro  do  galpão  pelas  famílias:  apenas  em  caso  de  urgência.  Evitar
permanência dentro da escola após o uso. 

Rotinas de limpeza e desinfecção

Antes  da  reabertura  da  escola,  será  promovida  a
limpeza geral e desinfecção das  instalações.

A  limpeza  e  desinfecção dos  ambientes escolares,
principalmente os que tenham maior circulação, serão
realizadas com maior frequência.

A higienização de cadeiras, mesas e tapetinhos de uso
coletivo, bem como de brinquedos e outros materiais
de  uso  compartilhado  (cujo  uso  será  limitado),  será
feita a cada troca de turno.

As  salas  e  demais  instalações  serão  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).

Todas as lixeiras foram substituídas por modelos com
sistema de abertura de tampa por pedal.

Os resíduos deverão estar devidamente embalados em
saco plástico dentro das lixeiras e serão descartados
diariamente  pela  equipe  orientada  e  utilizando  a
máscara adequada.

Nos  banheiros  e  salas,  a  retirada  do  lixo  deverá
acontecer com maior periodicidade.
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Fluxograma

Auto-observação
de sintomas:
apresentou

algum sintoma
compatível com

covid-19 ?

Não và à escola!
Comunique a CBE e preencha o
formulário de monitoramento:

https://forms.gle/LFWSqGuUaXyH5eZu6

Fazer o TESTE de 
COVID-19 *

* PCR (após 3o dia dos 
sintomas) ou antígeno 

(repetir em 48h)

Resultado
POSITIVO

Resultado
NEGATIVO

Ainda tem 
sintomas 
gripais?

Criança: aguardar 10 dias
após início dos sintomas E
estar 24h sem sintomas

Adulto/a: aguardar 7 dias
após início dos sintomas E
estar 24h sem sintomas

Aplicar medidas de monitoramento 
ou quarentena a contatos próximos

(conforme for o caso)

Pode voltar à escola

NÃO SIM

Aguardar 7 dias 
+ estar 24h 

sem sintomas

Em caso de 3 ou + casos confirmados, as atividades da turma/ciclo serão suspensas por 14 
dias. Em caso de suspensão, aguarde a comunicação da escola orientando sobre o retorno.

CONTATOS: (61) 3321-3581  /  bemestarvivendo@gmail.com 

2 sintomas ou mais ?
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