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Pilares da retomada às aulas presenciais
1 - DISTANCIAMENTO SOCIAL
Reduzir a aproximação e o contato entre as pessoas, alunos, professores e funcionários é um
normativo relevante para o retorno. Os sistemas híbridos como parte do ensino realizados a
distância serão bem vindos.
A entrada e saída dos alunos será organizada de modo a não ter aglomerações.
Não promover eventos como feiras, palestras, festas, seminários, campeonatos esportivos,
assembleias, etc. Os intervalos devem ser feitos com revezamento das turmas.
Todas as atividades devem acontecer com distanciamento mínimo de 1m entre os alunos, exceto
para educação infantil.
Deverá haver redução da circulação de pessoas na escola por meio de rodízio de ocupação dos
espaços, redução de alunos por turma, redução de funcionários em trabalho presencial e restrição
à circulação de responsáveis.
Pais e responsáveis não devem adentrar a escola.
Será reservado espaço administrativo para eventuais necessidades de situações que só possam
ser resolvidas presencialmente, com horários agendados.
A interação dos alunos será restrita apenas com colegas do mesmo subgrupo e respectivos
professores.
As turmas serão reduzidas visando garantir distanciamento mínimo (CDC calcula 4m2 por pessoa).
Para tanto, a não ser que escola disponha de salas em número e tamanho suﬁcientes, será
necessário esquema de revezamento de alunos.
Poderá haver frequência diária por períodos mais curtos, frequência em dias alternados,
frequência em semanas alternadas, a depender das escolhas da direção.
2 - ÁGUA DEVE SER FORNECIDA INDIVIDUALMENTE
- Ao usar bebedouros cada aluno deve ter seu copo e garrafas individuais e não compartilhar com
os demais;
- O dispensador de álcool em gel ﬁcará ao lado dos bebedouros para higiene das mãos após seu
uso;
- Deve-se evitar bebedouros de esguicho dando preferência a bebedouros que enchem garrafas e
copos.
- Dispensadores de álcool em gel devem ser colocados dentro das salas de aula e administrativas
em mais de um lugar a depender do tamanho das mesmas, bem como em corredores e demais
locais estratégicos.
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3 - SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES
- Promover a ventilação e a sanitização dos ambientes de forma regular de acordo com as normas
sanitárias;
- Higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento das aulas e,
no mínimo, a cada três horas;
- Higienizar as salas de aula e administrativas com maior enfoque nas superfícies que são tocadas
por muitas pessoas (grades, mesas de refeitórios, bebedouros, carteiras, puxadores de porta,
teclados e mouses de computador e corrimões), antes do início das aulas em cada turno e sempre
que necessário;
- Certiﬁcar-se de que o lixo seja removido no mínimo três vezes ao dia e descartado com segurança;
-Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas, evitando o toque nas
maçanetas e fechaduras;
- Gabinetes sem janelas poderão ser usados desde que somente por usuário único podendo usar o
ar condicionado;
- Em caso de utilização de ar condicionado em qualquer ambiente, esta deve ser feita em modo de
extração e nunca em modo de recirculação do ar, e o equipamento é sempre alvo de uma
manutenção adequada (desinfecção por método certiﬁcado).
4 - COMUNICAÇÃO
- Garantir que funcionários e estudantes conheçam os riscos e os procedimentos adotados;
- Comunicar as famílias e os estudantes sobre o calendário de retorno e os protocolos com, no
mínimo, uma semana de antecedência;
- Priorizar o atendimento ao público por canais digitais e não presenciais;
- Distribuir materiais informativos nas instituições de ensino na chegada dos estudantes, com
explicações de fácil entendimento sobre a prevenção da COVID-19;
- Deveremos ter aulas periódicas e divulgação em mídias diversas para toda a comunidade da
escola sobre como fazer adequada movimentação dentro e acesso/saída do prédio, utilização
adequada de bebedouros, comportamento em ﬁlas, utilização de banheiros, elevador e refeitórios,
utilização de áreas comuns, além de correto uso de máscaras e higienização das mãos, etiqueta
respiratória para proteção em casos de tosse e espirros, não compartilhamento de objetos de uso
pessoal, evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos e a necessidade de evitar
cumprimentar com aperto de mãos, beijos e/ou abraços;
- É interessante que essas orientações cheguem também às famílias e responsáveis.
5 - MONITORAMENTO
- Garantir que as ações sejam realizadas e efetivas ao longo do tempo e a rastreabilidade de casos
suspeitos e conﬁrmados. Para isso temos que ter pessoa especializada em controle de infecção
para fazer a auditoria em períodos previamente determinados;
- A temperatura dos estudantes deve ser medida em casa antes deles irem para a instituição de
ensino e ao retornarem. Caso a temperatura esteja acima de 37,3°C, a recomendação é ﬁcar em
casa;
- Deve-se exigir das famílias monitoramento periódico de saúde das crianças, proﬁssionais e
famílias. Também deve-se estimular o uso dos canais on-line, para rápida resposta diante de casos
suspeitos ou conﬁrmados de COVID-19;
- Todas as pessoas que adentrarem a instituição devem ter a temperatura aferida na porta da
escola. Os sintomáticos serão isolados e não permanecerão na escola.
6 - LIMPEZA E ADAPTAÇÃO DO AMBIENTE
- A limpeza de superfícies deve ser realizada em média a cada 2 a 4h segundo a determinação do
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Protocolo de Reabertura de Aulas Presenciais a depender do tipo de superfície e de que tipo de
atividade é realizada nas mesmas;
- Além da limpeza do ambiente (corrimões, maçanetas, botões de elevador, superfícies etc), levase em consideração também todos os utensílios manuseados por estudantes ou colaboradores
tais como mesas, cadeiras, teclados de computadores, mouses, brinquedos, materiais de
laboratórios, instrumentos musicais etc);
- Teclados devem ser cobertos com ﬁlme de PVC que deve ser trocado sempre que se perceber que
há rompimento do mesmo;
- Relógio de ponto biométrico deve ser higienizado a cada uso e estar próximo a um dispensador de
solução alcoólica para higienização das mãos. O relógio deve ser envolto em ﬁlme de PVC com
abertura no local de leitura. O ﬁlme deverá ser trocado a cada vez que se perceber que o mesmo foi
rompido;
- Registro de ponto manual deve ser feito com caneta individual e intransferível;
- Higienizar brinquedos, trocador (após cada troca de fralda) e todos os objetos de uso comum,
antes do início das aulas de cada turno e sempre que possível, de acordo com a Nota Técnica Nº
22/2020 da ANVISA;
- Os brinquedos que não podem ser higienizados não devem ser utilizados;
- Todas as toalhas em banheiros e em outros locais deverão ser descartáveis acomodadas em
dispensadores e evitando toalhas de pano;
- O sabão deve ser líquido também acomodado em dispensadores;
- A higienização dos banheiros deve ocorrer a cada três ou quatro horas, porém os vasos devem ser
higienizados a cada uso;
- O acionamento da descarga deve ser feito com a tampa do vaso sanitário fechada. A quantidade
de pessoas simultaneamente no banheiro deverá ser estabelecida de acordo com o tamanho do
mesmo;
- As vias de ﬂuxo do prédio devem ser de preferência de mão única evitando ﬂuxo cruzado na
unidade escolar. Se necessário, marcações no chão ou barreiras separando as mãos devem ser
colocadas;
- Os assentos das carteiras devem ser demarcados de acordo com cada aluno. Isso facilita a
rastreabilidade caso alguém tenha algum sintoma.
- Utensílios (a exemplo de pastas e mochilas) trazidos de casa pelos alunos deverão ser
devidamente higienizados com álcool 70% sob borrifação na entrada da escola. Devem ser
armazenados em um espaço especíﬁco na sala de aula;
- Serviços devem ser feitos em horários em que não esteja tendo aulas. Se for serviço emergencial
as salas de aulas deverão ser evadidas e, após terminado o serviço, completamente higienizadas;
- Se o colaborador tiver que entrar na sala, deve preencher formulário relatando não estar com
sintomas compatíveis com COVID-19 e se teve contato com pessoas doentes;
- Tudo que não puder ser adequadamente higienizado (materiais porosos, papéis não essenciais)
deve ser desestimulado a ser trazido para a escola;
- Essa higienização poderá ser realizada com álcool líquido a 70% ou de concentração maior, água
sanitária ou alvejantes ou mesmo água e sabão;
- Álcool líquido a 70%: O álcool nessa forma física se espalha com muita facilidade e, caso pegue
fogo, o dano na pele tende a ser grande e profundo devido à sua rápida absorção. A epiderme
queimada, em geral, não volta ao normal, causando, além da dor, danos psicológicos;
- De preferência deve ser manipulado em frascos do tipo spray de aperto simples, de 50ml a 100ml.
A tampa não deve ser furada e nem deve-se deixar o frasco aberto. A evaporação da fração de
álcool da solução reduzirá sua capacidade de limpeza;
- O uso do álcool líquido nessa concentração deve ser realizado longe de fontes de calor;
- Sua utilização é recomendada apenas na desinfecção das superfícies ﬁxas e inanimadas;
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- Para a higienização das mãos de adultos e crianças deve ser priorizada a lavagem com água e
sabonete ou o álcool em gel;
- Lembrar que deve ser armazenado longe de fontes de calor, em local limpo, fresco e entre 15°C e
30°C de temperatura. O local escolhido também deve ser abrigado do sol. E, em todos os casos,
deve ﬁcar fora do alcance das crianças, pelo risco de ingestão e queimaduras;
- O tapete antisséptico deverá ser utilizado por todos na entrada da escola.
- Água sanitária e alvejantes comuns: deve-se seguir as diluições recomendadas
preferencialmente pelos fabricantes e aplicar a solução imediatamente, pois ela é desativada pela
luz;
- Ao adentrar nas dependências da escola, qualquer membro da comunidade escolar ou visitante
deverá passar pela cabine de pulverização de antisséptico hidratante, antialérgico, (Eleva Clean)
para uso humano. Esta cabine é a primeira empresa brasileira a inventar o produto patenteado,
autorizado e registrado na ANVISA. A base do produto é clorexidina 0,2% e aloe vera. Não possui
produto saneante, não usa cloreto de benzalconio, não usa hipoclorito de sódio, não causa
dermatite de contato, foi dermatologicamente testado, eliminando os fungos, vírus, bactérias e
também hidratando a pele.
7 - ORIENTAÇÃO ÀS FAMÍLIAS
Para as famílias, além dos cuidados higiênicos em relação às crianças portadoras de alguma
patologia ou que residam com pessoas em estado de vulnerabilidade, várias outras
recomendações deverão ser feitas.
As famílias que têm entre seus membros idosos e portadores de doenças crônicas, deverão ser
orientadas a conseguir relatório dos médicos assistentes sobre as condições dos mesmos com
fornecimento dos nomes e doses de medicações em uso. Caso se conﬁrme que os familiares são de
risco, os mesmos cuidados com limpeza de superfícies com as substâncias acima descritas e da
mesma forma e periodicidade devem ser orientados para as pessoas da casa.
Aliado a isso, o uso de álcool em gel ou água e sabão para a higienização das mãos deve ser seguido
com frequência por familiares.
A temperatura do estudante deve ser medida todos os dias em casa antes de sair para a escola e
após retornarem. Deve ser desestimulada a ida para a escola de crianças com temperatura acima
de 37,3°C.
O distanciamento do familiar vulnerável e da criança deve ser aconselhado até segunda ordem ou
orientação em contrário do médico assistente. Crianças com problemas de saúde crônicos (asmas,
diabetes, etc) deverão ter um atestado médico autorizando o retorno na data prevista. Nesses
casos devem-se reforçar medidas de distanciamento e higiene.
8 - O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS
8.1 - Distanciamento das carteiras
- O distanciamento entre as cadeiras deve ser no mínimo de 1m de raio;
- Esse mesmo distanciamento será mantido em outras atividades como formação de ﬁlas, por
exemplo (catracas de acesso, bebedouros, banheiros, centrais de atendimento, cantinas e
restaurantes, elevadores, áreas de convivência e relógio de ponto);
- O espaço físico será adequado para o percentual de alunos permitido em sala de modo
presencial.
8.2 - Aulas interativas
Como em geral o mesmo professor dá aulas a turmas diversas nessas situações, deve-se manter
aulas virtuais ou concentrar aulas em uma mesma turma por turno durante períodos semanais ou
quinzenais, reduzindo número de contatos destes proﬁssionais, desde que não ﬁra a regra de
Retomada Aulas Presenciais
Fevereiro - 2022

Pilares da retomada às aulas presenciais

07

RETOMADA AULAS PRESENCIAIS
distanciamento social.
Se houver possibilidade de atividades ao ar livre, priorizá-las.
Se forem utilizadas as quadras da escola ou áreas livres, deﬁnir horários de cada turma e higienizar
superfícies entre as turmas.
8.3 - Aulas de educação física
Proibir esportes de contato. A prática deve ser individual. O intervalo entre aulas deve obedecer
escalonamento por turmas, em espaços delimitados (ex: pátio, quadra), com marcações para
respeitar distanciamento.
8.4 - Intervalo
Para crianças menores, da educação infantil e fundamental I, sugerimos que o intervalo seja
substituído por alguma atividade em ambiente diferente, preferencialmente ao ar livre,
monitorada por adulto.
8.5 - Biblioteca
Manter biblioteca fechada até que ﬂuxos de higienização estejam consolidados e número de casos
bem controlado.
8.6 - Trabalhos, avaliações e tarefas
Os trabalhos e tarefas devem ser enviados pelos alunos preferencialmente por via eletrônica. A via
eletrônica também deve ser estimulada para realização de avaliações, minimizando uso de papel
físico que passe de mão em mão.
8.7 - Conduta com crianças pequenas
Como em outras turmas, deveremos reduzir o número por sala de aula. Ainda assim, deve-se
estimular as crianças entre dois e cinco anos a usarem máscara e o adulto responsável deve
garantir a higiene periódica das mãos, bem como o distanciamento.
Deve-se garantir o distanciamento entre colchões e berços (mínimo de 1m).
Deve-se separar lençol, travesseiro, fronhas, cobertores e colchão de cada criança sem
possibilidade de troca de objetos entre elas e depois de utilizados devem ser guardados juntos aos
pertences das crianças e encaminhados para a lavagem na residência.
Colchões e travesseiros devem ser encapados por materiais sintéticos impermeáveis de fácil
limpeza.
8.8 - Objetos e materiais para uso coletivo das crianças
- Os brinquedos, instrumentos musicais, de artes, livros ou quaisquer outros objetos utilizados
pelos alunos no processo educativo devem ser individuais e não compartilhados;
- Crianças não devem levar brinquedos e outros objetos de casa para a escola e vice versa. Caso
algum objeto não seja possível ser individual a exemplo de aulas de robótica e instrumentos de
laboratório como microscópios, tem que se garantir que seja de fácil limpeza e a higienização
deverá ser feita antes e após o uso por cada criança.
8.9 - Acolhimento, banho e troca de fraldas de crianças pequenas
A aproximação com as crianças pequenas em algumas situações é impossível de ser evitada.
Assim, carregar a criança no colo, por exemplo, deve ser feito por proﬁssional devidamente
paramentado (avental, luva, máscara e óculos de proteção ou protetor facial) e com as mãos
higienizadas.
A troca de fraldas das crianças, quando necessária, será mantida sempre observando-se os
Retomada Aulas Presenciais
Fevereiro - 2022

Pilares da retomada às aulas presenciais

08

RETOMADA AULAS PRESENCIAIS
procedimentos de limpeza das mãos e superfícies que o funcionário deverá ter contato.
Esse funcionário deverá estar com paramentação completa (avental, luva, máscara e óculos de
proteção ou protetor facial).
8.10 - Professores e funcionários (Higiene pessoal)
- Deve-se usar cabelos sempre presos, ter mudas de roupa extra para troca caso se sujem com
secreções das crianças. Essas roupas sujas devem ser colocadas em sacos plásticos;
- Devem lavar as mãos com água e sabão (caso não esteja disponível, usar álcool em gel 70%),
conforme indicações da ANVISA, ao chegar e sair da escola, após cada aula, antes e após as
refeições, antes e após utilizar os banheiros. Todos os proﬁssionais devem higienizar as mãos,
conforme as indicações da ANVISA, frequentemente e após o contato com cada criança,
especialmente antes e após trocar fraldas, preparar e servir alimentos, alimentar crianças e ajudálas no uso do banheiro;
- O descarte de fraldas poderá ser feito em lixo comum;
- Não se deve manipular alimentos em atividades pedagógicas.
8.11 - Refeições
- As refeições obedecerão escalonamento para garantir o distanciamento de 1m;
- Nos refeitórios o distanciamento será de 1m nas ﬁlas e haverá proibição de aglomerações nos
balcões, utilizando sinalização no piso;
- Um proﬁssional paramentado montará os pratos e fará a distribuição;
- Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel a 70% antes das refeições;
- Bebidas como sucos devem ser servidos em copos individuais e descartáveis;
- Os assentos devem ser marcados para cada estudante/colaborador, possibilitando
rastreabilidade;
- Alimentos e materiais provenientes de fornecedores devem ser recebidos em embalagens que
possam ser higienizadas com solução alcoólica a 70%, solução de hipoclorito ou saneante
especíﬁco para este ﬁm. Devem-se evitar alimentos trazidos de casa.
8.12 - Entrada e saída da escola
- O ﬂuxo de acesso à(s) entrada(s) e saída(s) deve ser de forma organizada, de preferência em
horários distintos para cada turma, com distanciamento garantido e a quantidade de
colaboradores que darão suporte a esse processo será planejado;
- Deve-se ter um funcionário com termômetro infravermelho na entrada medindo a temperatura
de todos os que entram na escola. Em 2021 as catracas terão reconhecimento facial e medidor de
temperatura;
- O ﬂuxo pelos corredores deve ser de preferência em mão única. Se não for possível, deve-se
demarcar o chão ou ter barreira física para evitar que os alunos encostem ﬁsicamente uns nos
outros;
- Todos os locais onde possivelmente haverá formação de ﬁla deverão ter marcação no chão que
estimulem as pessoas a manter distanciamento de 1m.
8.13 - Ambiente de trabalho
As áreas onde os estudantes ﬁcarão, seja no trabalho em mesas e cadeiras ou mesmo no chão,
deverão ser higienizadas antes e após as atividades segundo recomendações da ANVISA.
Superfícies porosas (ex tatame, EVA) serão evitadas por serem de difícil limpeza.
As portas e janelas devem ﬁcar abertas para ventilar o ambiente. Preferencialmente deve-se usar
ventiladores e evitar ar-condicionado para não manter os ambientes fechados.
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8.14 - Condutas com os sintomáticos
A escola deverá estabelecer um local adequado de isolamento e com distanciamento para que os
alunos, colaboradores, professores, pais, responsáveis, consultores, visitantes e prestadores de
serviço que apresentem temperatura superior a 37,3°C ou outros sintomas (exemplo: tosse, febre,
coriza, dor de garganta, diﬁculdade para respirar, fadiga, tremores e calafrios, dor muscular, dor de
cabeça, perda recente do olfato ou paladar, diarreia sem outra causa bem deﬁnida), aguardem até
a presença do pai/responsável e sua saída da escola seja providenciada na maior brevidade
possível.
Crianças pequenas deverão ﬁcar aos cuidados de um funcionário devidamente paramentado
(avental, luva, máscara e óculos de proteção ou protetor facial) enquanto aguardam a saída.
Os colaboradores e alunos deverão ser estimulados a comunicar imediatamente a escola se
apresentarem em domicílio os sintomas acima descritos no parágrafo anterior.
8.15 - Sintomáticos
Os sintomáticos ou que apresentarem temperatura superior a 37,3°C serão impedidos de acessar
a escola por duas semanas assim como os que apresentem início de febre ou que tenham três dias
afebril ou mesmo em identiﬁcação de diagnóstico alternativo ao COVID-19.
Caso haja um caso conﬁrmado de COVID-19 as aulas presenciais da turma deverão ser suspensas
e se for uma sala administrativa, o funcionário deverá ﬁcar suspenso de suas atividades.
Os contactantes devem ﬁcar em quarentena de duas semanas e apresentar o relatório de alta.
8.16 - Miscelânea
É necessário ter um programa de bem-estar e saúde mental para professores e estudantes para
lidar com os traumas do isolamento social e retorno às aulas.
Todos os funcionários da escola serão testados para COVID-19 antes do retorno às aulas, para
avaliar se alguém é assintomático.
O uso de piscinas de areia deve ser desestimulado nesse primeiro momento.
Professores, alunos e funcionários administrativos podem usar máscaras comuns artesanais que
devem ser trocadas a cada quatro horas para posterior higienização ou uso de máscaras
descartáveis que deverão ser trocadas a cada duas horas.
Funcionários com mais de sessenta anos ou portadores de doença crônica devidamente
orientados por relatório do médico assistente devem ser encaminhados para o trabalho no
domicílio.
Grávidas não precisam ser afastadas. Deve-se criar mecanismos de monitoramento periódico de
saúde das crianças, proﬁssionais e famílias, através de canais online, para rápida resposta diante
de casos suspeitos ou conﬁrmados de COVID-19.
Todo caso suspeito ou conﬁrmado de contaminação na escola, deve ser imediatamente
comunicado às autoridades sanitárias além de pais/responsáveis dos demais alunos.
8.17 - Encaminhamentos
Depois de elaboradas essas diretrizes, a escola deverá:
1 - Organizar grupos de trabalho para elaboração de procedimentos operacionais padrão (POP).
Principalmente para situações de surgimento de sintomáticos;
2 - Organizar visitas técnicas para avaliação de possíveis quebras de procedimentos;
3 - Preparar aulas e orientações para toda a comunidade escolar:
a) de como preparar a apresentação de alimentos no refeitório;
b) como fazer bom uso de máscaras e higiene da tosse;
c) como fazer correta higienização das mãos e superfícies;
d) treinamento de eventuais proﬁssionais de saúde que trabalhem na parte interna da unidade;
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e) como fazer adequada movimentação dentro e acesso/saída do prédio;
f) como fazer utilização adequada de bebedouros;
g) sobre comportamento em ﬁlas, utilização de banheiros, elevador, refeitório, utilização de áreas
comuns.
4- Treinar multiplicadores;
5- Estabelecer plano de contingência caso surjam casos conﬁrmados ou suspeitos entre alunos
e/ou proﬁssionais.
8.18 - Observações Finais
Essas diretrizes estão vigentes enquanto estiver decretado o estado de calamidade pública
determinado pelas autoridades.
Essas diretrizes estão adaptadas ao momento epidemiológico inicial da abertura das escolas. A
COVID-19 é uma doença que conhecemos há alguns meses. A despeito de muito conhecimento a
respeito já ter sido acumulado, estamos longe de entender todos os meandros da doença e da
epidemia em si.
Muitos dados estão por serem descobertos à medida que as pesquisas avancem. Da mesma
forma, a tendência em algum momento é que a própria epidemia involua, possibilitando voltarmos
a um convívio próximo da normalidade pré-epidemia. Antes disso, é possível que tenhamos
momentos de piora da transmissão do vírus na nossa sociedade. Assim sendo, deﬁnições aqui
trazidas são passíveis de mudança com o avançar do conhecimento e com o sobe e desce dos
índices epidêmicos.
Ajustes deverão ser feitos à medida em que esses fatores forcem mudanças nas diretrizes acima.
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GUIDANCE FOR SCHOOL RE-ENTRY
1 - SOCIAL DISTANCING
Reducing closeness and contact between people, students, teachers and employees is a relevant
norm for back to school.
Hybrid systems as part of distance learning are welcome.
The entrance and exit of the students will be organized in a way to not cause crowding.
Do not promote events such as fairs, lectures, parties, seminars, sports championships, assemblies,
etc. The breaks must be done with rotation of the classes.
All activities must take place with a minimum distance of 1m between students, except for early
childhood education.
Should be a reduction in the movement of people in the school by rotation of space occupation,
reduction of students per class, reduction of employees in face-to-face work and restriction of the
movement of guardians.
Parents and guardians must not enter the school.
Administrative space will be reserved for eventual needs of situations that can only be solved in
person, with scheduled times.
Student interaction will be restricted only to colleagues in the same subgroup and their teachers.
Classes will be reduced in order to guarantee minimum distance (CDC calculates 4m2 per person).
Therefore, unless the school has sufﬁcient classrooms in terms of number and size, a student relay
system will be necessary.
There may be daily frequency for shorter periods, frequency on alternate days, frequency on
alternate weeks, depending on the direction choices.
2 - WATER MUST BE PROVIDED INDIVIDUALLY
- The student must have your own cup or water bottle to use in the drinking fountains;
- Alcohol gel hand sanitizer dispenser will be next to drinking fountains to hand hygiene after use;
- Avoid drinking fountain nozzles by ﬁlling bottles and cups;
- Alcohol gel hand sanitizer dispensers must be placed inside classrooms and administrative ofﬁces
in more than one place depending on their size, as well as in hallways and other strategic locations.
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3 - ENVIRONMENTAL CLEANING
- Promote ventilation and environmental cleaning and disinfection in accordance with health
standards.
- Clean the bathrooms, washbasins and changing rooms before opening, after closing classes and,
at least, every three hours.
- Sanitize the classrooms and administrative areas with a greater focus on the surfaces that are
touched by many people (bars, tables, drinking fountains, desks, door handles, keyboards and
computer mice and handrails), before classes in each shift and whenever necessary.
- Ensure that the garbage is removed at least three times a day and disposed of safely.
-Keep rooms well-ventilated with windows and doors open, avoiding touching knobs and locks.
- Cabinets without windows can be used as long as only by a single user being able to use the air
conditioning.
- If air conditioning is used in any environment, it must be done in extraction mode and never in air
recirculation mode, and the equipment must have adequate maintenance (disinfection by certiﬁed
method).
4 - COMMUNICATION
- Ensure that staff and students are aware of the risks and procedures adopted.
- Communicate families and students about the return schedule and protocols at least one week in
advance.
- Prioritize customer service through digital channels and not in person.
- Distribute informative materials easy to understand about the prevention of COVID-19 when
students arrive.
- We should have periodic classes and disclosure in different media for the whole school community
on how to make adequate movement inside and access / exit of the building, proper use of drinking
fountains, behavior in lines, use of bathrooms, elevator and cafeterias, use of common areas, in
addition to the correct use of masks and hand hygiene, respiratory label for protection in cases of
coughing and sneezing, not sharing personal items, avoid touching eyes, nose and mouth without
hand hygiene and avoid shaking hands, kisses and / or hugs.
- It is interesting that these guidelines also reach families and guardians.
5 - MONITORING
- Ensure that actions are carried out and effective over time and the traceability of suspected and
conﬁrmed cases. For this, we must have a specialist infection control to perform the audit in
previously determined periods.
- Students' temperature should be measured at home before going and returning to school. If the
temperature is above 37.3 ° C, the recommendation is to stay at home.
- Families should be required to periodically monitor children's health, staff and families. The use of
online channels should also be encouraged for a quick response to suspected or conﬁrmed cases of
COVID-19.
- All persons entering the school must have their temperature checked at the entrance.
Symptomatic people will be isolated and will not remain in school.
6 - CLEANING AND ENVIRONMENT ADAPTATION
- The surfaces cleaning should be carried out on average every 2 to 4 hours according to the
determination of the Protocol for Reopening Class depending on the type of surface and what type
of activity is performed on them.
- Besides cleaning the environment (handrails, door handles, elevator buttons, surfaces, etc.), all
utensils handled by students or collaborators such as tables, chairs, computer keyboards, mice,
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toys, laboratory materials, musical instruments, etc.).
- Keyboards must be covered with PVC ﬁlm that must be replaced whenever it is perceived that
there is a break.
Biometric time clock must be sanitized with each use and an alcoholic solution dispenser for hand
hygiene be close to.
The clock must be wrapped in PVC ﬁlm with an opening at the reading location. The ﬁlm must be
replaced whenever it is perceived that there is a break.
Manual point registration must be done with an individual and non-transferable pen.
Sanitize toys, changing table (after each diaper change) and all objects in common use, before each
class and whenever possible, according to Technical Note No. 22/2020 by Anvisa.
- Toys that cannot be cleaned should not be used.
- All towels in bathrooms and other places must be disposable, accommodated in dispensers and
avoid cloth towels.
- The Soap must be liquid and also placed in dispensers.
- The bathroom hygiene must occur every three or four hours, however the vessels must be sanitized
after each use.
- The ﬂush must be activated with the toilet lid closed. The simultaneous number of people in the
bathroom must be established according to the size of the bathroom.
- The building's pathways should preferably be one-way, avoiding cross ﬂow in the campus. If
necessary, markings on the ﬂoor or barriers separating the ways should be placed.
- The seats must be marked according to each student. This facilitates traceability if someone has
any symptoms.
- Utensils (such as briefcases and backpacks) brought from home by students must be properly
cleaned with 70% alcohol under spray at the school entrance. Must be stored in a speciﬁc space in
the classroom.
- Services must be done at times when there are not having classes. If it is an emergency service, the
classrooms should be avoided and, after the service is ﬁnished, thoroughly cleaned.
- If the employee needs to enter the room, he / she must ﬁll out a form stating that he or she does not
have symptoms compatible with Covid and that if he /she had contact with sick people.
- Things that cannot be properly sanitized (porous materials, non-essential papers) should be
discouraged from being brought to school.
- This cleaning can be carried out with liquid alcohol at 70% or higher concentration, bleach or even
soap and water.
- 70% Liquid Alcohol: Alcohol in this physical form spreads very easily and, if it catches ﬁre, the
damage to the skin tends to be great and profound due to its rapid absorption. The burned
epidermis, in general, does not return to normal, causing, in addition to pain, psychological damage.
- Preferably handled in spray bottles with a simple squeeze, from 50ml to 100ml. The cap must not
be punctured and the bottle should not be left open. Evaporating the alcohol fraction from the
solution will reduce its cleaning capacity.
- The use of liquid alcohol in this concentration should be carried out away from sources of heat.
- Its use is recommended only for the disinfection of ﬁxed and inanimate surfaces.
- For the hand hygiene of adults and children, washing with water and soap or alcohol gel should be
prioritized.
- Remember that it must be stored away from heat sources, in a clean, cool place and between 15
oC and 30oC of temperature. The chosen location must also be sheltered from the sun. In all cases,
it must be kept out of the reach of children, due to the risk of ingestion and burns.
- The antiseptic mat must be used by everyone at the entrance to the school. Bleach and common
bleaches: dilutions recommended by manufacturers should be followed and the solution applied
immediately, as it is deactivated by light.
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- When entering the school premises, any member of the school community or visitor must pass
through the antiseptic spray booth, antiallergic (Eleva Clean) for human use. This booth is the ﬁrst
Brazilian company to invent the patented product, authorized and registered at ANVISA. The
product base is 0.2% chlorhexidine and aloe vera. It has no sanitizing product, does not use
benzalconium chloride and sodium hypochlorite, does not cause contact dermatitis, has been
dermatologically tested, eliminating fungi, viruses, bacteria and also moisturizing the skin.
7 - GUIDANCE TO FAMILIES
For families, besides hygienic care in relation to children with some pathology or who live with people
in a vulnerable state, several other recommendations should be made.
Families that have elderly and chronic disease members among, should be instructed to obtain a
medical report on their conditions with the supply of the names and doses of medications in use. If it
is conﬁrmed that family members are at risk, the same care for cleaning surfaces with the
substances described above and in the same way and periodicity should be guided to the people in
the house.
In addition to this, the use of alcohol in gel or water and soap for hand hygiene should be followed
frequently by family members.
The student temperature must be measured every day at home before leaving for school and after
returning. Children with a temperature above 37.3 oC should be discouraged from going to school.
The vulnerable family member distancing and the child should be advised until further notice or
otherwise advised by the doctor. Children with chronic health problems (asthma, diabetes, etc.)
must have a medical certiﬁcate authorizing their return on the scheduled date. In such cases,
distance and hygiene measures should be reinforced.
8 - BACK-TO-SCHOOL
8.1 - Desk distancing
- The distance between the chairs must be at least 1m in radius.
- This same distance will be maintained in other activities such as queuing, for example (turnstiles,
drinking fountains, bathrooms, call centers, canteens and restaurants, elevators, living areas and
time clock).
- The physical space will be suitable for the percentage of students allowed in class.
8.2 - Interactive classes
As in general the same teacher teaches different classes in these situations, one should keep virtual
classes or concentrate classes in the same class per shift during weekly or fortnightly periods,
reducing the number of contacts of these professionals, as long as it does not violate the social
distance rule.
If outdoor activities are possible, prioritize them.
If school blocks or open areas are used, set schedules for each class and clean surfaces between
them.
8.3 - Physical Education Classes
Contact sports are prohibited. The practice must be individual. The interval between classes must
follow scheduling by classes, in delimited spaces (eg:, patio, court), with markings to respect
distance.
8.4 - Break
For younger children, from early childhood and elementary education I, we suggest that the break
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be replaced by some activity in a different environment, preferably outdoors, monitored by an
adult.
8.5 - Library
Keep the library closed until hygiene ﬂows are consolidated and the number of cases well controlled.
8.6 - Homeworks, assessments and activities
Papers and assignments should be sent by students preferably electronically. The electronic way
should also be encouraged to carry out evaluations, minimizing the use of physical paper that
passes from hand to hand.
8.7 - Conduct with children
As in other classes, we should limit the number per classroom. Even so, children between two and
ﬁve years should be encouraged to wear a mask and the responsible must ensure periodic hand
hygiene, as well as distance.
The distance between mattresses and cribs (minimum 1 meters) must be guaranteed.
Separate sheets, pillows, pillowcases, blankets and mattresses from each child without the
possibility of exchanging objects between them and after being used, they should be kept together
with the children's belongings and sent for washing at the residence.
Mattresses and pillows must be covered with waterproof synthetic materials that are easy to clean.
8.8 - Objects and materials for children's collective use
- Toys, musical instruments, arts, books or any other objects used by students in the educational
process must be individual and not shared.
- Children should not take toys and other objects from home to school and vice versa. If an object is
not possible to be individual, such as robotics classes and laboratory instruments such as
microscopes, it must be ensured that it is easy to clean and hygiene must be done before and after
use by each child.
8.9 - Caring for young children
Approaching young children in some situations is impossible to avoid. Thus, carrying the child on the
lap, for example, must be done by a properly dressed staff (apron, glove, mask and goggles or face
covering) and with clean hands.
Changing diapers for children, when necessary, will always be maintained by observing the hands
and surfaces cleaning procedures for that the employee must have contact with.
This employee must be fully dressed (apron, glove, mask and goggles or face covering).
8.10 - Teachers and School staff (Personal Hygiene)
- Hair must always tie back and have extra clothes in case the staff get dirty with children's
secretions. These dirty clothes must be put in plastic bags.
- Wash hands with soap and water (if not available, use 70% gel alcohol), as indicated by Anvisa,
when arriving and leaving school, after each class, before and after meals, before and after using
the bathrooms. All professionals must wash their hands, as indicated by Anvisa, frequently and
after contact with each child, especially before and after changing diapers, preparing and serving
food, feeding children and helping them using the bathroom.
- Diaper disposal can be done in regular garbage.
- Food should not be manipulated in educational activities.
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8.11 - Lunch
- Meals will be staggered to ensure a 1m distancing.
- In cafeterias the distance will be 1m in the line and there will be ban on agglomerations at the
counters, using signs on the ﬂoor.
- A vested staff will assemble the dishes and distribute them.
- Wash hands with soap and water or clean with 70% gel alcohol before meals.
- Drinks such as juices should be served in individual and disposable cups.
- Seats must be marked for each student / employee, enabling traceability.
- Food and materials from suppliers must be received in packaging that can be cleaned with a 70%
alcoholic solution, hypochlorite solution or speciﬁc sanitizing solution for this purpose. Food brought
from home should be avoided.
8.12 - School entrance and exit
- The entrance (s) and exit (s) access ﬂow must be organized, preferably at different times for each
class, with guaranteed distance and the number of employees who will support this process will be
planned.
- There must be an employee with an infrared thermometer at the entrance measuring the
temperature of everyone who enters the school. In 2021 the turnstiles will have facial recognition
and a temperature gauge.
- The hallway ﬂow should preferably be one-way. If this is not possible, the ﬂoor must be marked or a
physical barrier must be used to prevent students from physically touching each other.
- All places where a queue is likely to be formed should be marked on the ﬂoor to encourage keeping
a 1m distance.
8.13 - Workplace areas
Students' areas, whether working on tables and chairs or even on the ﬂoor, should be cleaned
before and after activities according to ANVISA recommendations.
Porous surfaces (eg. tatami, EVA) will be avoided as they are difﬁcult to clean.
Doors and windows must be open to ventilate the room. Preferably, fans should be used and air
conditioning avoided so as not to keep the rooms closed.
8.14 - Conduct with symptomatic people
The school must establish an adequate isolation and distance so that students, collaborators,
teachers, parents, guardians, consultants, visitors and service providers who have a temperature
above 37.3 °C or other symptoms (example: cough, fever, runny nose, sore throat, difﬁculty
breathing, fatigue, tremors and chills, muscle pain, headache, recent loss of smell or taste, diarrhea
without another well-deﬁned cause), wait until the parent / guardian and your leaving is provided
as soon as possible.
Young children should be taken care of by a properly dressed employee (apron, glove, mask and
goggles or face covered) while waiting for departure.
Employees and students should be encouraged to immediately inform the school if they present the
symptoms at home as described above in the previous paragraph.
8.15 - Symptomatic
Those who are symptomatic or present temperature above 37.3 oC will be prevented from
accessing the school for two weeks, as well as those who present fever onset or three days of fever or
even in identiﬁcation of an alternative diagnosis to COVID-19.
If there is a conﬁrmed case of COVID-19, the face-to-face classes of the class must be suspended
and if it is an administrative room, the employee must be suspended from their activities.
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The contacts must be quarantined for two weeks and submit the discharge medical report.
8.16 - Miscellaneous
It is necessary to have a wellness and mental health program for teachers and students to deal with
the traumas of social isolation and return to school.
All school staff will be tested for covid-19 before returning to school to verify if anyone is
asymptomatic.
The use of sand pools should be discouraged at this ﬁrst moment.
Teachers, students and administrative staff can use standard handcrafted masks that must be
changed every four hours for later cleaning or use disposable masks that must be changed every
two hours.
Employees over sixty or with a chronic illness duly guided by a medical report should be referred to
the home ofﬁce.
Pregnant women do not need to be away from work. Mechanisms for periodic health monitoring of
children, professionals and families should be created, through online channels, for a quick
response to suspected or conﬁrmed cases of COVID.
Any suspected or conﬁrmed case of contamination at the school must be immediately reported to
the health authorities in addition to the parents / guardians of the other students.
8.17 - Referrals
After these guidelines have been developed, the school should:
1 - Organize working groups to develop standard operating procedures (SOP). Especially for
symptomatic situations.
2 - Organize technical visits to assess possible breaches of procedures
3 - Prepare classes and guidelines for the entire school community:
a) how to prepare the food presentation in the cafeteria;
b) how to make the ideal use of masks and cough hygiene;
c) how to properly clean hands and surfaces;
d) training of professionals who work inside the unit;
e) how to make an adequate movement inside, the entrance and exit from the building;
f) how to make proper use of drinking fountains;
g) queuing behavior, use of bathrooms, elevator, cafeteria, use of common areas;
4 - Train multipliers.
5 - Establish a contingency plan in case of conﬁrmed or suspected cases among students and / or
staff.
8.18 - Final Remarks
These guidelines are in force as long as the state of public calamity determined by the authorities
has been decreed.
These guidelines are adapted to the initial epidemiological moment of the reopening of schools.
COVID19 is a disease that we have known for some months. In spite of much knowledge about it
having already been accumulated, we are far from understanding all the intricacies of the disease
and the epidemic itself.
Much data is yet to be discovered as research progresses. Likewise, the trend at some point is that
the epidemic itself will involute, making it possible for us to return to a relationship close to preepidemic normality. Before that, it is possible that we have moments of worsening virus
contamination in our society. Therefore, deﬁnitions brought here are liable to change with the
advancement of knowledge and with the rise and fall of epidemic indices.
Adjustments should be made as these factors force changes to the guidelines above.
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Obrigado!
THANK YOU!
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