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   Temos trabalhado intensamente na 
elaboração do Plano de Contingências 
que norteará nossas ações no momen-
to de reabertura, em conjunto com 
famílias, equipes pedagógicas e 
administrativas.

    A elaboração deste material teve como 
base as orientações da OMS (Organização 
Mundial de Saúde) e o protocolo fornecido 
pelo Governo do Estado de São Paulo. 
Também, tivemos a assessoria da Escola 
Segura (Creche Segura) e do Hospital Albert 
Einstein, que analisaram e validaram os 
nossos protocolos de saúde e segurança. 

     Em nossa cartilha, a opção foi pelo rigor 
com relação aos procedimentos que visam 
reduzir a chance de contágio,principamen-
te na primeira fase de abertura, visando ga-
rantir que a escola seja um espaço seguro 
para todos. Lembramos que este docu-
mento poderá ser atualizado, considerando 
novos estudos e orientações. 

    Sabemos que este é um momento de 
difíceis adaptações e esperamos que nossa 
comunidade, em conjunto, possa enfrentar 
mais este desafio.

A segurança da escola depende de todos
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1. Entrada na escola, 
procedimentos e 
kit estudante
1.1. Portões

    Nas unidades escolares com dois ou 
mais portões, a entrada será dividida. 
    Grupos determinados de estudantes e 
colaboradores entrarão por um determina-
do portão.
    Quando não for possível separar a entra-
da em diferentes portões, serão feitos horá-
rio alternados para cada grupo, com inter-
valos de 10 a 15 minutos.

1.2. Demarcação na calçada
   
    A calçada próxima de cada portão terá 
marcas de distanciamento 
mínimo de 1,5 m.



1.3. Uso de máscaras de tecido

   Você sabe lavar, usar e trocar a máscara?

Lembre-se que deve 
cobrir o nariz e a boca

2

Use as alças laterais 
para ajustá-la

ou tirá-la

3
Troque sempre que ela 

estiver úmida ou no 
máximo a cada 3h

4

Se for de tecido, lave-a com 
água e sabão e deixe de 

molho em água sanitária 
por 30 minutos

5
Não toque no 

pano da máscara

6

Não deixe a 
máscara fora do 
nariz e da boca

7
Não compartilhe. A 

máscara é individual!

8

Lave as mãos antes de 
colocar a máscara

1

3h

30m



    Para entrar na fila de triagem, e 
consequentemente na escola, todos os 
colaboradores e estudantes acima de 5 
anos precisam usar máscaras.
    
     É obrigatório, durante todo o tempo de 
permanência na escola, o uso de 
máscaras em todas as dependências e na 
sala de aula, na posição correta, para todos 
os estudantes com mais de 5 anos. 
    
     Além da máscara no rosto, cada 
estudante deverá ter, pelo menos, uma 
máscara reserva em seu kit, dentro de um 
saquinho plástico com seu nome.
    
     Essa máscara adicional será usada para 
fazer a troca a cada 3 horas ou quando 
estiver úmida. Em média, na primeira fase 
de reabertura, os estudantes ficarão até 5 
horas na escola. 
     
     Caso algum estudante fique mais de 6 
horas na escola, deverá adicionar mais uma 
máscara ao seu kit.
     
     Caso esqueçam de trazer a máscara 
reserva, os educadores da escola poderão 
providenciar.

    * Para crianças com 5 anos ou menos,      
não é indicada a utilização de máscaras
faciais.



1.4. Companhia de familiares na fila
    
    Familiares de alunos da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental I deverão, 
obrigatoriamente, acompanhar seus filhos 
e filhas na fila. Para estudantes maiores, de
Ensino Fundamental II e Ensino Médio, 
sugerimos que as famílias acompanhem 
seus filhos e filhas ficando próximos à fila 
e/ou aguardando em seus veículos nas 
proximidades da escola até que passem 
pelo termômetro. Estudantes que vão para 
a escola sozinhos poderão ficar desacom-
panhados na fila.

1.5. Autodeclaração 

    A autodeclaração é recomendada no 
Protocolo Sanitário de Testagem do 
Governo de SP. Consiste em uma 
checagem diária de sintomas antes de levar 
seu filho ou sua filha para a escola. 
Ao identificar um destes sintomas, 
recomendamos que entrem em contato 
com seus respectivos serviços de saúde 
e/ou convênio médico. 
     Itens a serem checados diariamente:

1. Febre  
2. Calafrios 
3. Falta de ar  
4. Tosse 
5. Dor de garganta 
6. Dor de cabeça 
7. Dor no corpo 
8. Perda de olfato e/ou paladar 
9. Diarreia (por motivo desconhecido)



ROUQUIDÃO

ESPIRRO

CORIZA

ERUPÇÃO NA PELE

CONJUNTIVITE

DIARREIA

VÔMITO

NÁUSEA

ALUCINAÇÕES

PERDA DE CONSCIÊNCIA

PERDA DE OLFATO
E PALADAR

DORES MUSCULARES
E ARTICULARES

MAL-ESTAR
(indisposição)

TONTURA

CONGESTÃO NASAL

DOR DE GARGANTA

DOR DE CABEÇA

FALTA DE AR

FEBRE

TOSSE

CANSAÇO

RESFRIADO
causado por diferentes
vírus respiratórios, por
exemplo, o Rinovírus

GRIPE
causada pelo vírus

influenza

COVID-19

Tosse-seTosse-seT ca Tosse Tosse T com catarro

Mal-estar grave

Tosse-seTosse-seT ca Febre baixa

Início gradual

causada pelo vírus
SARS-CoV-2

Sintomas menos comuns

Fonte: http://coronavirusdc.com.br/

Como diferenciar os sintomas da
Covid-19, da gripe sazonal e do resfriado

As três doenças respiratórias são causadas por vírus diferentes,
mas podem apresentar sintomas parecidos, confundindo as pessoas.

Sintomas mais comuns

1.6. Medição de temperatura na escola
    
    A temperatura de todos os estudantes e 
colaboradores será medida nos portões da escola.    
Se a temperatura for 37,5** graus* ou mais, estu-
dantes ou colaboradores terão suas medições re-
feitas após 10 minutos. Se for realmente constata-
da a temperatura acima do índice estipulado, o 
estudante ou colaborador deverá voltar para sua 
casa.

*fonte: https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/febre/ - em 16/06/2020
**orientação do protocolo oficial do governo do Estado de São Paulo.



1.7. Higienização dos calçados no tapete 
sanitizante e uso de calçado reserva 
dentro da escola
     
     Logo após a medição da temperatura, 
estudantes e colaboradores deverão 
adentrar a escola e passar a sola de seus 
calçados no tapete sanitizante. Estudantes 
e colaboradores devem trazer um calçado 
reserva e, logo após a passagem pelo 
tapete sanitizante, fazer a troca pelo 
calçado especial para uso exclusivo no 
interior da escola. 
    
     É importante que dentro da mochila do 
colaborador ou estudante existam dois 
sacos plásticos com identificação específi-
ca, um para o calçado de deslocamento até 
a escola e outro para o que forem usar 
dentro da escola. 
     
                                                 Logo após a troca
                                             dos calçados, todos                       
deverã                              devem passar álcool 
gel                                               70% nas mãos.
 



1.8. Higienização das mãos, mochilas e 
pertences
    
 Após a medição de temperatura e 
higienização dos calçados, estudantes e 
colaboradores deverão higienizar as mãos 
com álcool gel 70% nos totens instalados 
próximos aos portões da escola, que serão 
higienizados a cada 2 horas. Todos os 
ambientes terão álcool gel 70%. 
    Para estudantes da Educação Infantil, 
haverá a possibilidade de trocarem a 
higienização das mãos usando o álcool gel 
pela lavagem das mãos com água e sabão. 
Preferencialmente, usaremos o álcool gel 70% 
na entrada da escola. Porém, na eventual 
falta de álcool, estudantes e colaboradores 
devem lavar suas mãos com água e 
sabão assim que entrarem na escola e antes 
de entrar na sala de aula, procedendo como 
os órgãos de saúde orientam.
(mínimo de 20 segundos de tempo de lavagem). 

    
     Todas as áreas para lavagem de mãos terão 
demarcações no chão para distanciamento 
mínimo de 1,5 metros.  
      As mochilas e demais pertences de 
estudantes e colaboradores serão 
higienizados utilizando spray com solução de 
água sanitária na entrada da escola. 
      Sugerimos que as famílias façam a 
higienização dos materiais dos estudantes 
diariamente antes de levá-los para a escola e, 
também, ao retornarem da escola. 
      Pedimos que os estudantes levem para a 
escola o mínimo de materiais e objetos, 
restringindo-se somente ao que for necessá-
rio para as aulas e hora do lanche.



1.9. Kit estudante e objetos 
      trazidos de casa

      Pedimos que estudantes acima de seis 
anos tragam para a escola um kit 
composto por:

        Duas máscaras reservas;

        
       Saco plástico adesivado com o nome    

do estudante para guardar suas 
máscaras;

       Caneca, squeeze ou garrafinha, ambos 
de material plástico 
com identificações.

    

     Além desses materiais, sugerimos um 
hidratante para as mãos, pois o constante 
uso de álcool gel 70% pode causar 
ressecamento. Esses objetos de uso 
pessoal são importantes, pois mitigam a 
chance de contaminação. 
     Orientamos para que os estudantes 
tragam, além do kit estudante, a menor 
quantidade possível de objetos de sua 
casa. Se possível, apenas estojo, caderno e 
outros objetos extremamente essenciais. 
      Recomendamos às famílias de crianças 
que evitem deixar que seus filhos e suas 
filhas levem brinquedos pessoais à escola. 
     Todos os objetos devem ser limpos e 
higienizados antes de serem levados à 
escola.



2. Fases, sala de aula, 
grupos fixos e reduzidos 
de estudantes 

2.1. Retorno de estudantes organizado 
por fases

     A volta dos estudantes será organizada 
por fases, considerando as orientações e/ou
determinações governamentais.

     

     Fase 1 - até 35% dos estudantes.

     Fase 2 - até 70% dos estudantes.

     Fase 3 - até 100% dos estudantes.

     

     Vamos seguir as determinações do 
Governo do Estado, Secretaria de Educação 
e Secretaria de Saúde. Caso existam casos 
de Covid-19 em determinado grupo de 
estudantes, a escola poderá fazer nova 
adequação para reduzir um possível 
alastramento do vírus.
     A presença de estudantes na escola 
será facultativa. Estamos realizando 
mapeamentos periódicos, que determina-
rão o revezamento presencial das diferen-
tes turmas.



2.2. Grupos reduzidos fixos 
e revezamentos

     Os estudantes serão reorganizados em 
novos grupos, que serão fixos e com 
número reduzido, respeitando as normas 
para cada fase da reabertura. Alguns grupos 
serão escalados para comparecer à escola 
em determinados dias da semana, 
enquanto os outros acompanharão a aula 
virtualmente e/ou continuarão fazendo 
atividades remotas. Caso um estudante ou 
familiar próximo esteja contaminado, o 
grupo reduzido ficará afastado da escola 
por 14 dias, assim como o professor 
(ou professores) desse grupo.

2.3. Distanciamento obrigatório e 
deslocamento de estudantes 
na sala de aula

     Todos os locais de uso coletivo, por 
exemplo, salas de aula, banheiros, cantina, 
terão demarcações (em bancos, cadeiras, 
mesas, pias, chão, entre outros) de 
distanciamento mínimo de 1,5 m.
    Para reduzir a chance de aproximação e 
a possível contaminação, os estudantes 
deverão evitar o deslocamento na sala de 
aula. 
    O professor deverá ser consultado para 
organizar os eventuais deslocamentos. 
   Não serão permitidos deslocamentos 
sem prévia consulta.



2.4. Empréstimo de materiais

     Não será permitido o empréstimo e 
compartilhamento de materiais em 
sala de aula.

2.5. Ida aos banheiros

 O estudante deverá consultar o professor 
para ir ao banheiro, pois será necessário 
contato com o inspetor de pátio para verifi-
car se o banheiro está adequado para rece-
ber o estudante, ou seja, se o distancia-
mento mínimo poderá ser respeitado no 
interior do banheiro. 
      O inspetor acompanhará o estudante 
até a porta do banheiro e, depois, do
banheiro até a sala de aula. Para reduzir a 
possibilidade de contaminação, os estu-
dantes deverão entrar individualmente nos 
banheiros e lavar corretamente as mãos, 
antes e depois de usar o banheiro.



2.6. Aulas presenciais e/ou remotas 
(aulas híbridas)

     Na primeira fase de retorno, as aulas 
serão desenvolvidas de forma mista ou 
combinada, chamada atualmente de aula 
híbrida, com parte dos estudantes 
presencialmente e parte dos estudantes 
em casa.     
     As aulas remotas continuarão usando o 
Google Meet e outras ferramentas e dispo-
sitivos que possibilitem a participação e in-
teração de todos os estudantes e 
professores.
     Também, foi organizado um sistema de 
sala (sala-estúdio) que possibilita as aulas
ocorrerem simultaneamente para os 
estudantes presentes e em casa, com 
extrema qualidade e interatividade.
      Caso a família decida manter o 
estudante em casa, o conteúdo conceitual, 
procedimental e/ou atitudinal desenvolvi-
do presencialmente deverá ser desenvolvi-
do pelo estudante que ficar em sua 
residência. 
     
      A escola disponibilizará virtualmente 
a atividade para que o estudante desen-
volva em casa, mesmo que essa ativida-
de remota use estratégia diferente à de-
senvolvida na aula presencial.



3. Intervalos, cantinas e 
refeitórios 
3.1. Recreio
    
      Na primeira fase de reabertura,
provavelmente, os recreios e intervalos 
ocorrerão dentro da sala de aula, para 
evitar o contato entre estudantes de 
diferentes grupos. Porém, quando for 
decidida a flexibilização, teremos horários 
diferenciados para o recreio/intervalo de 
cada turma, para que possam usar as áreas 
externas da sala de aula.

3.2. Lanches

    Na primeira fase de reabertura da escola, 
orientamos para que os estudantes tragam 
seus lanches de casa, para evitarmos a 
circulação pela escola, ou, então, comprem
antecipadamente na cantina, que irá fazer a 
entrega na sala de aula de cada estudante.

3.3. Cantina

    As cantinas irão reabrir, porém com 
serviço delivery, entregando os lanches nas 
salas de aula. 
    As famílias e estudantes mais 
autônomos - do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio - que optarem por adquirir 
lanches na cantina deverão fazer pedidos 
antecipados.



3.4. Refeitório
    
     Na primeira fase, provavelmente, mante-
remos as áreas de mesas do refeitório 
fechadas. Dessa forma, estudantes e cola-
boradores poderão receber a refeição soli-
citada com antecedência, em suas salas de 
aula e/ou locais de trabalho. 
    Quando for decidida a reabertura do 
espaço do refeitório para estudantes e co-
laboradores, teremos horários alternados 
por grupos fixos, respeitando o distancia-
mento mínimo de 1,5 m.

3.5. Retirada da máscara para alimenta-
ção e higienização das mãos
    
     Na hora do lanche ou almoço, os estu-
dantes deverão colocar a máscara em um 
saquinho plástico identificado com nome. 
Antes de recolocar a máscara, deverão 
passar álcool gel 70% nas mãos.



4. Bebedouros e reposição 
de água
    Os bebedouros com acionamento 
manual serão lacrados para evitar risco de 
contágio. Nesses bebedouros, serão 
instalados sensores automáticos. Também, 
serão providenciados suportes plásticos 
para galões de água com torneiras de 
pressão. Por isso, é muito importante trazer 
a garrafa individual e/ou copo de plástico 
não descartável, constante como item 
essencial do kit estudante.
,

5. Áreas coletivas 
5.1. Uso de áreas coletivas
    
    As áreas coletivas serão utilizadas cum-
prindo todas as normas de distanciamento 
e protocolos específicos (como para utiliza-
ção do CLIP, da Sala de Ciências Naturais, 
entre outros).

5.2. Elevadores

     Na primeira fase de retorno, os elevado-
res ficarão desativados. Em caso de neces-
sidade de uso, o distanciamento mínimo 
deverá ser cumprido e recomenda-se 
evitar falar dentro do elevador, reduzindo a 
chance de contágio por gotículas.



6. Hora da saída 
6.1. Horários alternados e 
portões variados

    Serão organizados horários de saída de 
alunos de modo escalonado, evitando aglo-
meração nos portões da escola. Também, 
nas unidades em que for possível, será 
utilizado mais de um portão para saída de 
alunos.

6.2. Estudantes cujas famílias irão 
buscar na escola e estudantes que vão 
embora sozinhos

     Os estudantes deverão aguardar na sala 
de aula até que a família chegue, evitando 
o contato entre grupos diferentes de estu-
dantes e possíveis aglomerações. Quando 
as famílias chegarem à escola, os alunos 
serão orientados a irem até a saída.
    No caso de estudantes que vão embora 
sozinhos, serão liberados de forma alterna-
da para evitar aglomeração nos portões da 
escola.



7. Transporte de estudan-
tes para escola e da 
escola para casa 
7.1. Transporte para a escola e da escola 
para casa
    
      Se possível, as famílias devem se res-
ponsabilizar por levar e buscar seus filhos 
na escola, evitando assim o contato com 
outras pessoas. Preferencialmente, é indi-
cado que a mesma pessoa leve e busque o 
aluno na escola.

7.2. Transporte escolar

    Considerando que as famílias contratam o 
transporte escolar diretamente com o
transportador, orienta-se para que tenham 
cautela, verifiquem se o número de alunos nas 
vans é reduzido, respeitando um espaçamento 
mínimo de 1,5 m e mantendo as janelas das 
vans abertas, para que haja fluxo do ar. 
     As vans deverão ter álcool gel 70% para 
higienização das mãos, além de serem 
higienizadas a cada período escolar, antes de 
buscar e depois de levar os estudantes para 
casa. 
     Os motoristas das vans e seus auxiliares 
devem pedir para que os estudantes passem 
álcool gel nas mãos antes de entrarem nas 
vans.
    A escola realizará uma reunião com os res-
ponsáveis e/ou condutores das vans escolares 
para esclarecer a cartilha da Escola Segura e o 
decreto dos órgãos governamentais para esse 
fim.



8. Pessoas do grupo de 
risco - estudantes e 
colaboradores
8.1. Pesquisa de atualização da saúde
    
    Foi enviado um formulário para atualização 
de dados de saúde a todas as famílias e a todos 
os colaboradores da escola, desenvolvido a 
partir da assessoria da Escola Segura e do 
Hospital Albert Einstein, para que seja possível 
mapear aqueles pertencentes ao grupo de 
risco.

8.2. Avaliações médicas proporcionadas 
pela escola
     
     A escola proporcionará avaliações médicas 
virtuais e/ou presenciais para todos os colabo-
radores, visando identificar aqueles que não 
estão aptos para retorno.

8.3. Afastamento de colaboradores que 
pertencem ao grupo de risco
     
     Os colaboradores pertencentes ao grupo de 
risco deverão permanecer em suas casas e, se 
possível, realizar suas atribuições profissionais 
à distância, inclusive professores que continua-
rão desenvolvendo suas aulas virtualmente.   

8.4. Estudantes afastados que 
pertencem ao grupo de risco
     
    Os estudantes do grupo de risco deverão 
permanecer em suas casas e 
continuarão participando das aulas e/ou 
atividades virtuais.  



9. Entrada de famílias e 
visitantes nas áreas esco-
lares 

9.1. Rigor na entrada de famílias e visi-
tantes

     Na primeira fase de reabertura, o atendmen-
to às famílias será feito virtualmente. 
     Somente serão feitos atendimentos presen-
cialmente em caso de extrema urgência, pas-
sando pelos mesmos procedimentos dos estu-
dantes e colaboradores, com uso de máscara, 
medição de temperatura corporal e higieniza-
ção das mãos e calçados. 

9.2. Atendimento às famílias dos atuais 
estudantes
   
     Após a fase 1 de reabertura, organizaremos os 
atendimentos às famílias de estudantes a partir 
de agendamento, ou seja, as famílias deverão 
marcar horário para serem atendidas pela 
recepção, coordenação e direção.

9.3. Visitantes e famílias de 
futuros estudantes

    Evitaremos receber visitantes quando houver 
estudantes na escola, dando preferência aos 
horários em que escola estiver fora do período 
de aulas. Ao entrarem, os visitantes deverão 
passar pelo mesmo procedimento dos estu-
dantes e colaboradores.



10. Testes para estudantes
10.1. Testes para estudantes

    Sugerimos às famílias de estudantes que 
realizem testes em seus filhos e/ou suas 
filhas duas semanas antes da reabertura 
das escolas, para termos maior possibilida-
de de reduzir a transmissão do vírus.

11. Notificação de casos de 
Covid-19 e/ou sintomas 
claros  
11.1. Notificação das famílias à escola e 
às autoridades sanitárias

     Solicitamos às famílias que comuni-
quem imediatamente a escola quando 
identificarem sintomas claros de Covid-19 
no estudante e/ou em integrantes do 
núcleo familiar. Caso seja feito teste, 
pediremos para que informem à escola o 
resultado. 
     Nessa situação, o estudante deverá ficar 
afastado da escola por tempo maior ou 
igual a 14 dias. A escola fará o acompanha-
mento diário da condição de saúde do es-
tudante afastado. 
     Caso exista um caso de Covid-19, seja 
estudante ou colaborador, a escola deverá 
informar às autoridades sanitárias (COE).



12. Situação de sintomas 
e/ou caso de Covid-19 e 
rastreabilidade
12.1. Estudante com sintomas dentro da 
escola

     Caso um estudante apresente sintomas de 
Covid-19, deverá ser encaminhado para um 
espaço separado na escola. O estudante deverá 
aguardar a chegada de um familiar e/ou 
responsável para levá-lo para casa. 
     * Os contatos de emergência de cada estudante 
foram atualizados na nova ficha de saúde.

12.2. Estudante com sintomas em casa

    Caso um estudante apresente sintomas 
relacionados ao Covid-19, deverá permanecer 
em casa. As famílias deverão avisar a escola 
imediatamente, para que medidas de 
prevenção sejam tomadas.

12.3. Caso de familiar de estudante com 
sintomas e/ou Covid-19

     Caso algum familiar que more com o estu-
dante apresente sintomas de Covid-19, a escola 
deverá ser avisada pela família e o estudante 
deverá permanecer em casa, participando das 
atividades virtuais.



12.4. Comunicação com órgãos 
governamentais

    Todos os colaboradores e estudantes 
que tiverem contato próximo com o 
suspeito/confirmado deverão ligar para 136 
(SUS) ou telemedicina do convênio. Todos 
os casos serão comunicados ao COE pela 
escola.

13. Pré-retorno: capacita-
ção e treinamento

13.1. Capacitação dos colaboradores 

     Nos dias que antecederão o retorno, 
fase do pré-retorno, a escola proporcionará 
webinar e aulas à distância para todos os 
seus colaboradores, com objetivo de 
informá-los e capacitá-los em relação ao 
Plano de Contingência e Protocolos de 
reabertura.
    Cerca de uma semana antes da reaber-
tura, a escola fará um treinamento presen-
cial com seus colaboradores, desde a en-
trada na escola, passagem por todos os 
procedimentos e uso dos espaços e saída.



14. Comitê de acompa-
nhamento dos processos 
de proteção à Covid-19  

14.1. Formação de um comitê de 
monitoramento

     Criaremos um grupo de colaboradores 
que ficarão responsáveis por monitorar o
cumprimento do protocolo e seus 
procedimentos.
 

15. Eventos presenciais
   Foram suspensos:

- viagens e saídas pedagógicas
- eventos e torneios esportivos
- atividades complementares presenciais
- reuniões presenciais com famílias

16. Fontes

Protocolos oficiais do Governo do Estado 
de São Paulo.

Protocolos fornecidos pela empresa de 
saúde Escola Segura.

Protocolos fornecidos pelo Hospital Albert 
Einstein.


