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1. INTRODUÇÃO 

Em 2020, com o objetivo de conter a pandemia da COVID-19, uma doença letal 

e altamente virulenta, os governos de diversos países em todo o mundo, incluindo o 

Brasil, estabeleceram estratégias de distanciamento social e a suspensão do 

funcionamento de serviços não essenciais e as atividades escolares presenciais. 

No que diz respeito à Educação, conforme a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, 2020), sabe-se que a crise causada 

pela COVID-19 resultou na interrupção das aulas presenciais em mais de 90% das 

instituições de ensino em todo o mundo, nos momentos mais críticos da Pandemia. 

Ambientes escolares possuem características que podem facilitar a 

disseminação de doenças, pois são ambientes fechados, com grande número de 

pessoas e com realização frequente de atividades coletivas, assim sendo, a adoção 

de medidas de prevenção e controle é recomendada a todos: profissionais, 

pais/responsáveis e alunos das escolas, promovendo um ambiente escolar seguro, 

que mitigue a transmissão do vírus. 

É inegável que a escola desempenha um papel de máxima importância no 

desempenho educacional, na saúde física, mental e no bem-estar das crianças, além 

de constituir um importante espaço de sociabilização e desenvolvimento de laços 

afetivos. 

Estudos recentes, realizados pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados 

Unidos (CDC, 2021), já sinalizam que a contaminação por meio de contato por 

superfícies é secundária e menos significativa, sendo assim, a forma prioritária da 

transmissão se dá pelo contato direto entre um indivíduo infectado e outro susceptível. 

Desta maneira, o controle da doença passa por limitar o contato próximo entre 

pessoas, quebrando as cadeias de transmissão do vírus. 

Nessa perspectiva, a preocupação em relação à reabertura das escolas é um 

tema intersetorial e que precisa ser entendido como prioritário no contexto da 

Pandemia. Pois, adotando-se as medidas necessárias, as escolas também podem 

desempenhar um papel importante em desacelerar a disseminação do vírus, 

garantindo que as crianças tenham um ambiente de aprendizagem seguro e saudável. 
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Cientes dessa relevância e a fim de garantir um retorno seguro e adequado às 

demandas das crianças e adolescentes este protocolo destina-se a estabelecer regras 

específicas para realização de atividades de ensino presenciais no município de 

Luisburgo, visando orientar alunos e colaboradores para práticas de proteção 

adequadas para evitar a contaminação e disseminação da doença, , sendo de 

responsabilidade das instituições de ensino, apoiadas pelo Município e pelo Estado, 

a observância a todas as regras aqui presentes. 

O retorno às atividades presenciais escolares deverá ser gradual para permitir 

o aprendizado e construção conjunta de práticas de proteção e cuidados. Esse 

processo coletivo visa fortalecer o aprendizado e a sedimentação das medidas de 

prevenção especialmente em crianças, visa ainda assegurar medidas que estão 

consonantes às novas formas de viver em grupo. 

O retorno gradual e seguro das atividades escolares presenciais na rede de 

ensino está indicado nos municípios localizados nas macrorregiões qualificadas como 

“Onda Vermelha”, conforme classificação e organização regional do Plano Minas 

Consciente. Para as macrorregiões que se encontram na classificação de Onda 

Vermelha, com cenário epidemiológico e assistencial desfavorável, a retomada 

não poderá ser iniciada, tendo em vista os potenciais impactos na comunidade. 

Entretanto, as atividades escolares presenciais poderão ser mantidas, mesmo em 

cenário epidemiológico e assistencial desfavorável, caso o retorno presencial já tenha 

se iniciado anteriormente. 

As medidas devem ser observadas antes e durante o retorno das atividades 

escolares presenciais, ressaltando que toda a comunidade escolar: gestores, 

professores, funcionários, pais, responsáveis e alunos, devem estar cientes de sua 

importância e como realizá-las. 

Com base nos indicadores do Plano Minas Consciente, o município e o estado 

poderão suspender as aulas presenciais, caso os indicadores demonstrem patamares 

elevados e sustentados, bem como patamares desfavoráveis de taxa de ocupação de 

leitos pediátricos, quantidade de leitos pediátricos livres, dados específicos do público 

infantil, incidência de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica – SIM-P e 

outros indicadores e balizadores pertinentes à tomada de decisão, o município e/ou o 
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Estado poderão suspender todas as aulas presenciais em âmbito municipal e/ou 

estadual.” 

Em decorrência das especificidades locorregionais, bem como das diferentes 

infraestruturas escolares no município, as instituições de ensino podem elaborar um 

plano individual, sob supervisão da Secretaria Municipal de Educação, com 

estratégias de retomada segura, com etapas de retorno e adoção de medidas 

sanitárias que devem seguir as diretrizes deste Protocolo Sanitário Municipal. Na 

construção do plano individual, orienta-se que as medidas sejam iguais ou mais 

restritivas às constantes neste documento. 

Recomenda-se ainda que mediante a construção local de planos de reabertura 

de escolas, com ênfase na biossegurança e vigilância em saúde, as instituições de 

ensino sejam submetidas a processos de inspeção sanitária, coordenados pelas 

equipes de vigilância sanitária local. 

A rede pública estadual possui regulamentada na Resolução SEE nº 

4.506/2021, seguindo as diretrizes do Protocolo Estadual, a lista de tarefas 

(checklist), que prevê todo o planejamento como a elaboração do plano individual 

(PIIE), prevista no Anexo II da referida Resolução. 

Conforme orientado no Relatório Técnico do Centro de Operações de 

Emergência em Saúde (COES), o reinício das aulas presenciais deverá ser reavaliado 

a cada 14 dias, para cada ano de escolaridade do Ensino Fundamental, considerando 

o status epidemiológico do momento e suas implicações para a segurança dos 

envolvidos. 
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2. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE): ARTICULAÇÃO ENTRE 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO E A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

O PSE integra uma política nacional de promoção de saúde que se articula com 

o atributo de orientação comunitária da Atenção Primária à Saúde (APS), ampliando 

as potencialidades da produção social da saúde, segundo uma lógica territorial 

integradora. Essa articulação, que é territorial/intersetorial/comunitária, deve ser a 

base de sustentação das políticas e intervenções locais definidas segundo as 

necessidades, no compromisso de garantir segurança sanitária. 

As ações do PSE são planejadas, articuladas e executadas pelas equipes das 

escolas (educação) e equipes de APS do município. Para isso, é essencial que o 

planejamento de retorno às atividades educacionais seja realizado de forma articulada 

com a Atenção Primária à Saúde (APS), considerando esta a ordenadora do cuidado, 

responsável pela vigilância nos territórios e articuladora das ações de promoção da 

saúde. Reforça-se a importância da APS para a retaguarda assistencial e 

rastreamento de casos e contatos suspeitos e positivos de síndrome gripal na 

comunidade escolar, nas ações de imunização, na realização da testagem dos 

escolares e nas ações de educação em saúde junto à população e comunidade 

escolar. 

Para que as medidas de segurança sanitária sejam devidamente cumpridas, é 

essencial que todos os envolvidos sejam orientados e atualizados com estratégias 

frequentes de comunicação individual e coletiva, visando que a escolha pelo retorno 

seja o mais consciente possível. Dessa forma, os riscos devem ser apresentados de 

forma simples e objetiva. 

Com objetivo de contribuir para o êxito das ações intersetoriais, foi elaborada a 

NOTA INFORMATIVA SES/SUBPAS-SAPS-DPS 1990/2021, de 12 de maio de 2021, 

a qual trata da instituição/atualização do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal 

(GTI-M), do Programa Saúde na Escola (PSE), em Minas Gerais, com vistas ao 

fortalecimento das ações do PSE no âmbito da APS, no que tange ao grupo gestor 

das ações no município. 

Em linhas gerais, o documento aborda a responsabilidade de instituição, a 

responsabilidade de coordenação, a composição e a elaboração do cronograma de 

trabalho e do planejamento das ações do GTI-M. 
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A proposta de coordenação das ações de promoção à saúde e prevenção a 

COVID-19 no âmbito escolar por meio do GTI-M do Programa Saúde na Escola (PSE) 

é centrada na gestão compartilhada. Planejamento, execução e monitoramento das 

ações devem ser desenvolvidos coletivamente, de forma a atender às necessidades 

e às demandas locais. 

O grupo deve ser composto, obrigatória e minimamente, por representantes 

das secretarias de Saúde e de Educação e, facultativamente, por parceiros locais 

representantes de políticas e movimentos sociais. 

Dessa forma recomenda-se que o GTI municipal (GTI-M) seja composto por 

gestores das secretarias de Saúde e de Educação, representantes das equipes de 

Atenção Primária à Saúde, das equipes da Vigilância em Saúde e representantes dos 

educadores que atuarão no PSE, representantes das escolas públicas federais, 

estaduais e municipais da rede básica de ensino, dos educandos e das pessoas da 

comunidade escolar local. 

Considerando as ações de enfrentamento à pandemia de COVID-19 no âmbito 

escolar, tendo por base o Caderno do Gestor do PSE, orienta-se que o GTI-M ou a 

Comissão Interna de Saúde e Educação tenha dentro de suas responsabilidades: 

 Apoiar no planejamento, na execução, no monitoramento, na avaliação e na 

gestão dos recursos financeiros; 

 Articular a inclusão dos temas relevantes para a saúde da comunidade escolar, 

assim como o tema Coronavírus (COVID-19) e distanciamento social nos projetos 

político-pedagógicos das escolas; 

 Planejar as ações de promoção da saúde e prevenção à COVID-19 no âmbito 

escolar, considerando as áreas de vulnerabilidade social, os territórios de 

abrangência das equipes de APS e os critérios indicados pelo governo federal; 

 Participar do planejamento integrado de educação permanente e formação 

continuada dos profissionais da saúde e da educação e viabilizar sua execução; 

 Possibilitar a integração e planejamento conjunto entre as equipes das escolas e 

as equipes de APS; 

 Apoiar a definição de fluxo entre escolas e Unidades de Atenção Primária; e para 

a retaguarda assistencial e rastreamento de casos e contatos suspeitos e 

positivos de síndrome gripal na comunidade escolar.  
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3. COVID-19 EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

A maioria das crianças e adolescentes com COVID-19 apresentam sintomas 

leves ou nenhum sintoma. No entanto, algumas crianças podem ficar gravemente 

doentes com COVID-19. Elas podem exigir hospitalização, cuidados intensivos ou um 

suporte ventilatório para ajudá-los a respirar. Em casos raros, as crianças podem 

evoluir com complicações específicas como a chamada Síndrome Inflamatória 

Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), ou até mesmo para o óbito. 

Embora o número de crianças adoecidas com a COVID-19 seja menor em 

comparação aos adultos, as crianças podem ser infectadas com o vírus que causa 

COVID-19. Conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria "Crianças e adolescentes 

representam menos do que 1% da mortalidade e respondem por 2-3% do total das 

internações”. Podem ficar sintomáticas e espalhar o vírus que causa COVID-19 para 

outras pessoas. 

É importante lembrar que as crianças, assim como os adultos que têm 

COVID-19, mas não apresentam sintomas (assintomáticos), podem transmitir o vírus 

a outras pessoas, inclusive para seus familiares. 

Assim como ocorre com adultos, é essencial destacar que alguns grupos de 

crianças e adolescentes possuem maior risco para o desenvolvimento das formas da 

COVID-19 grave. Sugere-se, portanto, que os alunos que apresentem condições de 

saúde subjacentes que ofereçam um maior risco para o desenvolvimento de formas 

graves da COVID-19 sejam avaliados e liberados pelos seus respectivos médicos 

assistentes para frequentar as atividades escolares presenciais. Nesse sentido, 

é importante os pais, responsáveis e cuidadores se manterem devidamente 

informados e orientados para tomarem as decisões relativas aos retornos de 

atividades presenciais de crianças e adolescentes. 
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4. COVID-19 E ESTRATÉGIAS GERAIS PARA PREVENIR E REDUZIR A 

TRANSMISSÃO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

No contexto de pandemia, é fundamental que as instituições de ensino usem 

estratégias de prevenção combinadas, ainda que do nível de transmissão da 

comunidade. Existem cinco estratégias reconhecidamente eficazes pela literatura 

científica, que são centrais no enfrentamento da COVID-19 na comunidade e 

consequentemente nas escolas: 

1. Uso universal e correto de máscaras cobrindo boca e nariz; 

2. Distanciamento físico de no mínimo 1,5 metros entre pessoas; 

3. Lavagem das mãos e etiqueta respiratória; 

4. Limpeza e manutenção frequente das instalações e 

5. Rastreamento de contato em combinação com isolamento e quarentena 

As secretarias de saúde do município e do estado incentivam a adoção das 5 

medidas supramencionadas, em todas as escolas. Este protocolo foi construído 

apresentando ações que contemplam as cinco estratégias. Em virtude das 

disparidades locorregionais e de infraestrutura, é essencial que as escolas que 

oferecem ensino presencial priorizem substancialmente as duas primeiras estratégias 

de prevenção: 

1. O uso universal e correto de máscaras deve ser exigido, incentivado e divulgado e 

2. O distanciamento físico deve ser maximizado o máximo possível. 

Toda e qualquer atividade presencial, deve ser balizada por essas estratégias. 

É dever de toda comunidade escolar, inclusive de pais, responsáveis e cuidadores 

cobrar a aplicação de tais estratégias. 

4.1. QUANDO E COMO EFETUAR A HIGIENE DAS MÃOS: 

Lavar as mãos com água e sabonete líquido, por pelo menos 20 segundos. 

Manter a frequência de higienização das mãos em intervalos de no máximo 1 hora, 

ou antes, a depender das atividades realizadas, por exemplo: 

 Ao chegar ao trabalho; 

 Ao utilizar os sanitários ou vestiários; 

 Iniciar, interromper ou trocar de atividade; 

 Após manipular alimentos crus ou não higienizados; 
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 Antes de manipular alimentos submetidos à cocção, higienizados ou prontos para 

o consumo; 

 Tossir, espirrar, assoar o nariz, secar o suor, tocar no corpo ou cabelo; 

 Usar utensílios e materiais de limpeza, como vassouras, rodos, pás, panos de 

limpeza, entre outros; 

 Manipular lixo e outros resíduos; 

 Assoar o nariz, colocar o dedo no nariz ou ouvido, mexer no cabelo ou se pentear; 

 Enxugar o suor com as mãos, panos ou qualquer peça da vestimenta; 

 Tocar nos olhos, nariz, boca e máscara; 

 Compartilhar itens pessoais de trabalho, por exemplo: copos, talheres, uniformes, 

equipamentos de proteção, máscaras, canetas, lápis e celular; 

 Manipular aparelhos eletrônicos e outros materiais não pertencentes à área de 

manipulação, como aparelhos celulares pessoais, entre outros; 

 Tocar em sacarias, caixas, garrafas, maçanetas, sapatos ou outros objetos 

estranhos à atividade; 

 Pegar em dinheiro. 

 Antes e após a colocação da máscara e 

 Antes de vestir e após retirar as luvas utilizadas na manipulação de alimentos, se 

necessário. 

Figura 1: Procedimento padrão para lavagem das mãos: 
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4.2. CUIDADOS COM A MÁSCARA: 

As máscaras atuam como barreiras físicas, diminuindo a exposição e o risco 

de infecção para a população em geral, pois o coronavírus pode ser espalhado por 

gotículas suspensas no ar quando as pessoas infectadas conversam, tossem ou 

espirram. Essas gotículas podem ter sua formação diminuída pelo uso de máscaras 

não profissionais.  

É importante o uso correto da máscara, não devendo a mesma, ser manipulada 

durante o uso e devendo lavar as mãos antes de sua colocação e após a sua retirada. 

Caso ocorra a manipulação involuntária da mesma, o manipulador deverá lavar as 

mãos imediatamente.  

Evitar o uso de batom, base ou outra maquiagem, quando for utilizar máscara, 

assim como especificado no Manual de Boas Práticas, lembrando que a máscara é 

de uso individual e não deve ser compartilhada.  

Máscaras de tecidos, ou seja, as não profissionais, devem ser higienizadas 

(lavadas) após o seu uso; as descartáveis devem ser eliminadas. Assim procedendo, 

combateremos mais eficazmente a transmissão da doença.  

Não utilizar a mesma máscara por longo tempo, recomendando-se o máximo 

de 3 horas, devendo trocá-la após esse período, assim como trocar sempre que a 

mesma estiver úmida, com sujeira aparente, danificada ou se houver dificuldade para 

respirar.  

Higienizar as mãos com água, sabonete ou álcool 70% ao chegar em casa, 

retirando a máscara e colocando para lavar; repetindo os procedimentos de 

higienização das mãos após a retirada da máscara.  

A máscara deve ser lavada separadamente de outras roupas, lavar 

previamente com água corrente e sabão neutro, deixar imersa por 30 minutos em 

solução desinfetante - 10 ml de água sanitária para 500 ml de água potável (é o 

mesmo que 1 parte de água sanitária para 50 partes de água potável), enxaguando 

bem em água corrente para remover qualquer resíduo de desinfetante, evitando torcer 

a máscara com força e deixando-a secar naturalmente. Posteriormente, passar com 

ferro quente, conferindo que a máscara não apresenta danos (menos ajuste, 

deformação, desgaste, etc.) para guardá-la em um recipiente fechado. 
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As máscaras que forem usadas durante o período de trabalho deverão ser 

acondicionadas em sacos plásticos, para a lavagem e a higienização na residência do 

manipulador de alimentos.  

Para descarte de máscara, acondicionar a mesma no saco papel ou plástico 

vedado, colocando-a em uma lixeira com tampa dotada de acionamento por pedal, 

evitando, após isso, tocar no rosto ou em superfície, lavando imediatamente as mãos 

com água e sabonete novamente ou procedendo à higienização com álcool 70%, que 

pode ser em gel ou não.  

 

5. ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E OBJETOS DAS INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO 

Seguem abaixo as medidas que devem ser observadas antes e durante o 

retorno das atividades escolares: 

 

5.1. EM TODOS OS ESPAÇOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 Demarcar, com sinalização, a circulação interna, com fluxo determinado para a 

entrada e saída dos alunos respeitando o distanciamento de 1,5 metros entre as 

pessoas; 

 O escalonamento poderá ser realizado conforme quantitativo de alunos da escola 

e faixa etária. Recomenda-se que siga a lógica de grupos fixos, com poucos 

alunos distribuídos em horários pré-fixados; 

 Deverá haver controle do fluxo de entrada, de 1 (uma) pessoa a cada 2,5 m² de 

área livre na portaria do local de entrada, assim como nos corredores do 

estabelecimento; 

 Além do quantitativo estabelecido acima, o número de alunos e colaboradores 

dentro das salas não poderá ultrapassar a proporção de 2,5 m² por pessoa por 

área livre e 1/3 da capacidade máxima de alunos; 

 Nas áreas de circulação interna deve-se sempre demarcar o chão com sinalização 

chamativa de distância igual ou maior à 1,5 metros. Essa distância deve ser 

mantida entre um aluno e outro, em filas, nas salas de aulas, bibliotecas, incluindo 

as filas e na utilização de sanitários. O mesmo é aplicado aos colaboradores; 
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 Deverá ser disponibilizado obrigatoriamente álcool em gel a 70°GL para 

higienização das mãos, na entrada da instituição, corredores, salas de aula, 

sanitários, bibliotecas, refeitórios, cantinas e secretaria. Deve-se atentar para 

altura dos dispensadores, contemplando indivíduos das diversas faixa etárias da 

Instituição do Ensino, bem como aqueles indivíduos portadores de deficiência 

(PCDs); 

 É contraindicada a utilização de álcool com essências, odorizador, perfumados ou 

equivalentes, tendo em vista que podem favorecer acidentes relacionados a 

intoxicação de crianças especialmente em idade pré-escolar e escolar; 

 Deverá haver campanha de comunicação interna, com cartazes e afins, 

contemplando comunicação verbal e não verbal, com as diretivas de utilização 

obrigatória de máscaras, higienização das mãos com álcool gel, lavagem com 

água e sabão e distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas; 

 Indicar a distância de três degraus entre os usuários nas escadas, em caso de 

permanência de alunos ou colaboradores nas mesmas, no caso de formação de 

filas; 

 Realizar a higienização frequente de todos os objetos que tenham contato com os 

alunos e colaboradores, conforme recomendações do fabricante. Priorizar a 

limpeza de maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados, 

computadores, botões de elevadores, telefones e todas as superfícies de alta 

frequência de toque. A limpeza deverá ser constantemente, realizada com álcool 

a 70°GL ou outros produtos antissépticos recomendados pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária – ANVISA; 

 Evitar utilizar ar-condicionado, se possível, garantindo o ambiente com ventilação 

adequada, sempre que possível, deixando portas e janelas abertas. Caso o ar-

condicionado seja a única opção de ventilação, instalar e manter filtros e dutos 

limpos, além de realizar a manutenção e limpeza semanal do sistema de ar-

condicionado por meio de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle); 

 Permitir apenas a entrada de alunos que estiverem utilizando máscaras de forma 

correta (cobrindo a boca e o nariz). Essa regra não se aplica a crianças com 

idade inferior a 2 anos, ou pessoas que podem apresentar dificuldade em 

remover a máscara caso necessário, devido a possibilidade de 

sufocamento; 
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 Realizar a limpeza local (piso, balcão e outras superfícies) com desinfetantes a 

base de cloro (Figura 2) para piso e álcool a 70°GL para as demais superfícies e 

 Estabelecer barreiras físicas em lugares onde não seja possível manter distância 

mínima de segurança (recepção, por exemplo). 

 

5.2. SALAS DE AULAS 

 Realizar limpeza e desinfecção de todas as salas após o término de cada turno 

de aula; 

 Os alunos deverão ter lugares fixos para assistirem às aulas e as carteiras a serem 

utilizadas pelos alunos ou locais de acomodação deverão ter o distanciamento de 

pelo menos 1,5 metros entre si. Recomenda-se a criação de um “mapa de lugares” 

ou “mapa de carteiras”; 

 Preferencialmente, os alunos não devem mudar de sala de aula durante o dia. É 

o professor que deverá se deslocar até a sala de aula. A exceção do uso de salas 

de aula como química e biologia, ou em que a turma é dividida devido a diferentes 

disciplinas eletivas; 

 Nas mudanças necessárias, os alunos devem lavar as mãos e as salas devem 

ser higienizadas antes de cada troca de turma; 

 Suspender o uso de armário compartilhado, caso existam; 

 Deve-se orientar todas as mesas, cadeiras na mesma direção (em vez de ficar de 

frente um para o outro). 

 

5.3. BIBLIOTECAS, BRINQUEDOTECAS E OBJETOS DE USO 

COLETIVO 

 Utilizar apenas os brinquedos da escola, devendo ser esclarecido aos pais a 

importância de não enviarem brinquedos de casa para a escola; 

 Quando existentes, os brinquedos da escola devem ser lavados com água e 

sabão ou friccionar álcool 70°GL, antes e após o uso. Os brinquedos deverão ser, 

preferencialmente, de material lavável e atóxico (plástico, borracha, acrílico, 

metal); 
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 Objetos de madeira deverão ser recobertos, ou não utilizados. Brinquedos de 

tecido não devem ser utilizados, assim como aqueles que não podem ser 

higienizados; 

 Eliminar ou restringir o uso de itens de uso coletivo como computador, canetas, 

tablets, equipamentos eletrônicos, fones de ouvido, etc. Caso sejam utilizados, 

devem ser higienizados entre cada utilização com álcool isopropílico. 

 

5.4. FRALDÁRIO E BERÇÁRIOS 

No caso das creches e da educação infantil: 

 Durante os horários de descanso das crianças, os berços e colchonetes deverão 

ser mantidos afastados, obedecendo ao distanciamento de 1.5 metros; 

 Deve-se higienizar e desinfetar a superfície de trocadores de fraldas após cada 

utilização, bem como realizar o descarte correto das fraldas e outros materiais 

usados. 

 

5.5. SANITÁRIOS 

 Os sanitários devem ser providos de condições para higiene das mãos com 

lavatórios/pias com água disponível, dispensador de sabonete líquido, porta papel 

toalha (não permitir o uso de toalhas de tecido), lixeira provida de saco plástico 

descartável com tampa acionada por pedal; 

 Deve-se controlar o fluxo de acesso aos sanitários, de modo a respeitar a 

capacidade de ocupação do sanitário e o distanciamento de 1,5m entre as 

pessoas, evitando aglomerações; 

 Deve-se auxiliar os alunos que não conseguem higienizar suas mãos; 

 Intensificar a higienização dos sanitários existentes, sendo que o funcionário 

deverá utilizar os equipamentos de proteção apropriados (preferencialmente 

máscaras N95 ou equivalente, luva de borracha, avental, calça comprida, sapato 

fechado); 

 Realizar a limpeza e desinfecção das luvas utilizadas com água e sabão seguido 

de fricção com álcool em gel a 70°GL por 20 segundos, reforçando o correto uso 
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das mesmas (não tocar com as mãos enluvadas em maçanetas, telefones, botões 

de elevadores, etc.); 

 Disponibilização de cartazes com linguagem visual e não verbal com orientações 

sobre higienização das mãos e uso de máscaras. 

 

5.6. DAS COZINHAS ESCOLARES. 

 Dispor de lavatórios para a higiene das mãos na área de manipulação, com 

sabonete líquido, inodoro antisséptico, toalhas de papel não reciclado e coletor de 

papel (lixeiras), acionado sem contato manual (por pedal).  

 Disponibilizar álcool 70% em pontos estratégicos para higienização das mãos 

para o uso dos colaboradores, em área de manipulação de alimentos (área de 

armazenamento/pré-preparo/cocção e distribuição), tomando cuidado de manter 

afastado de áreas próximas ao fogão.  

 Manter o ambiente de trabalho com ventilação adequada, sempre que possível, 

deixando portas e janelas abertas.  

 Providenciar barreira de proteção física, protetor facial ou face shield, em 

situações que não seja possível garantir o distanciamento mínimo.  

 Evitar qualquer decoração ou adornos ( toalhas de mesa, panos, tapetes, etc), 

que possam prejudicar a limpeza, nas dependências de áreas de manipulação, 

refeitório e despensa da unidade escolar.  

 Sistematizar a limpeza local (piso, balcão e outras superfícies) com água sanitária 

para pisos e álcool 70% para as demais superfícies, nas trocas de turnos ou 

conforme a necessidade.  

 A limpeza de todo o ambiente escolar deverá ser realizada pelo menos duas vezes 

ao dia, conforme a realidade de cada escola (turnos de atendimento), sobretudo 

das superfícies que são tocadas por muitas pessoas (Início e final do turno 

escolar). 

 Na véspera do retorno às aulas, será necessário realizar a higienização completa 

de todos os ambientes de manipulação de alimentos e objetos de uso comum: 

mesas, cadeiras, bebedouros, corrimãos, entre outros. 
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5.6.1. CUIDADOS ESPECIAIS PARA OS MANIPULADORES DE 

ALIMENTOS: 

O manipulador deverá realizar aferição de temperatura corpórea diariamente 

no local de trabalho. 

Os manipuladores de alimentos devem redobrar os cuidados com a sua higiene 

pessoal, com a higiene do local de trabalho e com a higiene dos alimentos. 

Ficar, no mínimo, a 1 metro de distância (se possível) dos outros servidores. 

Não usar adornos tais como: colar, amuleto, pulseira, relógio, fita, brincos, anel, 

aliança, piercing e qualquer outro adorno que possa representar perigo de 

contaminação dos alimentos, de transmissão do coronavírus ou de acidentes de 

trabalho. 

O manipulador de alimentos deve estar atento ao asseio pessoal, tais como: 

manter as unhas curtas, limpas e sem esmalte ou base; manter os cabelos totalmente 

protegidos por toucas ou redes; e manter a barba e bigode aparados. 

O uso de máscaras é obrigatório entre os manipuladores de alimentos em todas 

as atividades. As máscaras podem ser as de uso não profissional (caseira ou 

artesanal), devendo ser substituídas e higienizadas sempre que estiverem úmidas ou 

sujas. Procurar usar a máscara adequadamente, evitando o uso de máscara somente 

sob a boca ou o queixo (utilização de maneira incorreta). 

Realizar a troca da máscara a cada 03 (três) horas ou quando se tornar fonte 

de exposição, por exemplo: cair no chão, rasgar, perfurar, estiver úmida/molhada, com 

sujeira aparente, danificada ou dificultando a respiração. 

O uso de luvas é recomendado somente para operações específicas, quando 

não for possível o uso de um utensílio, exemplo: durante a manipulação de alimentos 

prontos para o consumo e distribuição dos alimentos. Não é recomendado o uso de 

luvas em todas as atividades, pois as mesmas não garantem mais proteção do que a 

lavagem e higienização constantes das mãos. 

Fazer uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados: 

avental, botas, touca, máscara, protetor facial, luvas. 
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Usar uniformes limpos, bem conservados, completos, apropriados para a sua 

atividade. Os uniformes deverão ser usados somente nas dependências da escola e 

durante a jornada de trabalho.  

Trocar diariamente o uniforme completo. Ao retirar o mesmo, o manipulador 

deverá higienizar as mãos, retirar com cuidado, colocar o mesmo em um saco ou 

recipiente adequado, retirar por último a máscara pelo elástico e/ou amarração.  

Ao chegar em casa, o manipulador deverá tomar um banho e após, todos esses 

cuidados, deverá proceder a lavagem do uniforme e também da máscara, não 

esquecendo de higienizar o calçado.  

Utilizar calçados totalmente fechados e antiderrapantes, exclusivamente nas 

áreas de manipulação. Para higienização do calçado, o manipulador deverá lavá-lo 

com detergentes adequados para essa finalidade, esfregando toda a superfície, 

inclusive a sola, com escova para remover as sujidades aparentes. Enxaguar bem 

para retirar o excesso do produto e borrifar solução clorada 1000 ppm (2 ½ colheres 

de sopa de água sanitária para cada litro de água) ou álcool líquido 70%, deixando 

secar naturalmente. 

Aparelhos celulares não devem ser usados nas áreas onde há manipulação 

de alimentos. Como forma de reduzir a disseminação da COVID-19, recomenda-se 

que todos os trabalhadores da unidade escolar realizem a limpeza e desinfecção 

dos celulares com panos ou papéis descartáveis embebidos levemente em álcool 

70%. 

 

5.6.2. HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES 

COM CONTATO COM ALIMENTOS  

Todos os produtos destinados à higienização de utensílios, equipamentos e 

superfícies que entrarão em contato com alimentos devem obedecer à legislação 

vigente, estar regularizados na Anvisa e ser utilizados apenas para as finalidades 

indicadas pelos fabricantes, conforme indicado no rótulo. Os detergentes e saneantes 

utilizados devem ser adequados para a sua finalidade.  

É necessário:  
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 Aumentar a frequência de higienização de bancadas e superfícies em intervalos 

de três horas ou menos, conforme a necessidade. (Início da aula, após o recreio 

e ao final da aula) e 

 Permitir a ventilação natural, respeitando os cuidados previstos na legislação 

sanitária vigente no que diz respeito às barreiras físicas que impeçam o acesso 

de insetos e outros animais como roedores, pombos e gatos, tais como: telas 

milimétricas, borracha de vedação e ralo com sistema de fechamento.  

A limpeza deve ser realizada com água e detergente neutro, e a desinfecção 

usando a solução clorada a 200 - 250 ppm ou álcool 70%. 

Figura 2: Preparo da solução clorada para higienização de utensílios, equipamentos 

e superfícies com contato com alimentos (200-250ppm): 

 

 

5.6.3. HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES 

SEM CONTATO COM ALIMENTOS 

 

 Higienizar as mãos; 

 Aplicar 2½ colheres de sopa de água sanitária diluída em um 1 litro de água ou 

álcool líquido 70% com borrifador diretamente nas superfícies, equipamentos ou 

utensílios ou com pano multiuso, limpo e seco, pois, caso contrário, irá demorar 

muito tempo para que a solução clorada ou o álcool 70% seque naturalmente e 

 Deixar secar naturalmente ou, após aplicar o saneante, aguardar pelo menos 15 

minutos para utilizar os utensílios, equipamentos e superfícies. 
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Recomenda-se a frequência diária dessas práticas, em número de vezes, 

conforme a necessidade, com cuidado ao higienizar equipamentos eletrônicos, pois o 

uso frequente de álcool 70% pode ressecar a superfície dos equipamentos. 

Os objetos frequentemente tocados, por exemplo os interruptores de luz, as 

maçanetas, os corrimãos, as mesas de escritório, os telefones e teclados podem ser 

desinfetados com álcool 70% ou saneantes de uso doméstico. 

Figura 3: Preparo da solução clorada para higienização de utensílios, equipamentos 

e superfícies sem contato com alimentos (1000ppm): 

 

 

5.6.4. DA DESPENSA E FORNECEDORES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

Orientações gerais: 

 Fornecedores, entregadores e pessoas externas devem somente adentrar no 

local em horários nos quais não há atendimento de público interno; 

 Os entregadores/fornecedores deverão usar máscaras e luvas descartáveis para 

a entrega de gêneros alimentícios nas unidades escolares e o mesmo não deverá 

entrar na cozinha; 

 A escola deverá estimular o uso de álcool em gel 70%, disponibilizando-o aos 

entregadores; 

 Os servidores responsáveis pelo recebimento de matérias-primas e insumos, 

devem dispor de instalações adequadas e acessíveis para a lavagem das mãos, 

bem como de equipamentos de proteção individual (máscara, luvas, toucas, 

sapatos fechados); 
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 Ao receber a mercadoria, a mesma deverá ser retirada de embalagens 

secundárias e terciárias como caixas de papelão ou madeira, sacos para ser 

acondicionada/armazenada; 

 As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens não devem ser dispostos 

diretamente sobre o piso; 

 Caso as matérias-primas e os ingredientes apresentem apenas a embalagem 

primária, deve-se realizar a higienização das embalagens com álcool líquido 70% 

e pano descartável, antes de adentrar no estoque da escola; 

 

 

 Após o término do recebimento dos gêneros alimentícios, os servidores da 

Comissão de Recebimento devem proceder à lavagem e desinfecção das suas 

próprias mãos e 

 As responsáveis devem reforçar a higienização das prateleiras, geladeiras e 

mobiliários onde serão armazenados os alimentos, periodicamente e conforme o 

cronograma de entrega de matérias-primas, ingredientes e embalagens. 
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5.7. REFEITÓRIOS E CANTINAS 

Orienta-se que as refeições sejam consumidas preferencialmente em 

ambientes abertos (como pátios e quadras) em vez de utilizar o refeitório ou, quando 

não possível, escalonar o uso do refeitório. 

As unidades escolares que não tiverem refeitórios deverão, obrigatoriamente, 

servir a alimentação escolar em sala de aula, que podem ser espaços para 

consumação de refeições neste período de pandemia, desde que adotada a 

higienização de mesas e cadeiras a cada turno, com o uso de álcool 70°GL. 

Caso seja utilizado o refeitório, este deve ser devidamente higienizado entre 

cada troca de turma, mantendo o distanciamento mínimo de 1,5m entre os estudantes. 

Para a utilização do refeitório, deve-se escalonar os horários de alimentação, 

designar servidores devidamente equipados com máscaras e face shield para a 

organização da entrada e saída (evitando aglomerações) e para as devidas 

orientações aos alunos/colaboradores, realizando a borrifação com álcool 70°GL e a 

higienização das mesas a cada troca de grupos de alunos com álcool 70°GL. 

Disponibilizar lavatório de mãos com água corrente, sabonete líquido neutro, 

papel toalha descartável e álcool em gel 70°GL para que os alunos e servidores 

higienizem as mãos antes das refeições. Caso os refeitórios das escolas não 

disponham de lavatório de mãos para os estudantes, disponibilizá-lo 

emergencialmente. Até a sua instalação, deve ser disponibilizado álcool em gel 

70°GL. 

É obrigatório o uso de máscara nas dependências do refeitório. A mesma só 

poderá ser retirada, no local, no momento da refeição, isto é, quando o aluno for se 

alimentar. Ao se alimentar, a recomendação é que seja retirada a máscara, sem tocar 

na parte da frente, acondicionando-a em um saco plástico ou de papel e, logo após a 

refeição, recolocá-la. Sempre higienizar as mãos com água e sabão ou álcool 70% ao 

manusear a máscara, ao retirar ou recolocar. 

Durante a permanência nos refeitórios, orientar os alunos a evitarem sorrir; 

conversar; tocar no rosto, nariz, olhos e boca; tossir ou espirrar sobre os alimentos, 

produtos ou superfícies. Celulares também devem ser proibidos nesses ambientes, 

devido ao risco de contaminação. 
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Providenciar a separação mínima de 1,5m (um metro e meio) entre as cadeiras 

e de 2m² (dois metros quadrados) entre as mesas do refeitório, podendo intercalar 

cadeiras, retirar e/ou interditá-las, inclusive realizando marcações. A instituição de 

ensino deverá dividir os grupos de alunos, conforme os lugares disponíveis. 

Intensificar a limpeza das áreas (pisos, ralos, paredes, teto, etc) com 

desinfetantes próprios para esta finalidade e realizar frequente a desinfecção, com 

álcool 70°GL, de superfícies e equipamentos frequentemente tocados como: mesas, 

cadeiras/bancos, maçanetas, corrimãos, interruptores, torneiras, entre outros, de 

acordo com os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s). 

Os espaços deverão ser utilizados com no máximo 1/3 (um terço) da sua 

capacidade por vez, e deve-se utilizar escalonamento por horário do ambiente, 

limitando o número de clientes/alunos nas áreas de circulação, sendo que, no caso 

de filas fora do refeitório, os alunos deverão manter distância de, no mínimo, 1,5m (um 

metro e meio) um do outro. 

Equipamentos (dispensadores, borrifadores, frascos e outros) com álcool em 

gel 70°GL deverão estar disponíveis ao lado de bebedouros, distribuídos no refeitório, 

na cozinha e em demais ambientes, conforme a necessidade. 

Realizar demarcação no piso direcionando às filas. Para esta finalidade, podem 

ser utilizados fita, giz, cones, correntes, entre outros materiais, de modo a manter a 

distância estabelecida de, no mínimo, 1,5m (um metro e meio), entre os alunos e entre 

estes e os servidores. 

De preferência, deverá se estabelecer um servidor específico para servir os 

alunos, ou, ainda, verificar a possibilidade de entregar os pratos servidos na mesa aos 

alunos. O profissional designado deve estar bem equipado com luvas descartáveis e 

protetor facial. 

Recomenda-se que os estudantes não tragam os lanches de casa. Nos 

refeitórios, deverá ser seguido o padrão “Take away” (retirar e consumir outro local), 

evitando o uso do espaço da cantina/refeitório. 

Durante todo período de duração da pandemia, fica proibido o serviço de self-

service. O serviço de buffet e o manuseio da refeição será feito por um funcionário, 
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utilizando os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários (gorro ou touca 

e máscara). 

Deve-se eliminar galheteiros, saleiros, açucareiros, ou qualquer outro 

alimento/tempero que seja acondicionado dessa forma, provendo sachês para uso 

individual. 

Deve-se reforçar com os trabalhadores das cantinas/refeitórios as medidas de 

higiene e limpeza na área de produção e manuseio dos alimentos de acordo com a 

legislação em vigor (RDC ANVISA 216/04). 

 

5.8. BEBEDOUROS DE ÁGUA 

Durante o período pandêmico, as unidades escolares tiveram baixo consumo 

de água, ocasionando a estagnação da água nos reservatórios e comprometendo as 

condições higiênicas e sanitárias nas tubulações e nos próprios reservatórios. 

Portanto, antes de usar a água, seja para a ingestão, o preparo de alimentos e 

a higiene pessoal, é necessária a higienização dos reservatórios, seguindo os 

métodos implantados e implementados no Procedimento Operacional Padronizado 

(POP): Higienização do Reservatório de Água, encaminhado às escolas com o Manual 

de Boas Práticas. 

Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para ingestão 

devem ser lacrados em todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento 

apenas do dispensador de água para copos. Deve-se orientar para cada aluno e 

colaborador que tenha seu próprio copo/garrafa para utilizar o bebedouro. A escola 

deverá orientar o uso preferencial de recipiente individual para consumo de 

líquidos/água e, também, dispor de copos descartáveis aos alunos e colaboradores 

que porventura não tiverem/portarem o seu recipiente. Próximo aos bebedouros deve-

se demarcar a distância de 1,5m.  
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6. ORIENTAÇÕES PARA ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE MINAS GERAIS 

Deve-se priorizar o atendimento ao público por canais digitais (telefone, 

aplicativo online, e outras tecnologias da informação e comunicação). Para o 

atendimento presencial, respeitar o distanciamento recomendado no atendimento ao 

público. Para qualquer atendimento presencial é obrigatório o agendamento 

prévio. 

Atividades administrativas, quando possível devem ser preferencialmente 

realizadas de modo remoto. 
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7. ORIENTAÇÕES PARA A COMUNIDADE ESCOLAR 

São considerados parte da comunidade escolar: Alunos, Pais, Responsáveis, 

Cuidadores, Professores, Administrativos da Instituição de Ensino, Gestor escolar, 

profissionais de apoio, limpeza e infraestrutura, cantineiras(os), entre outros. O 

esforço para manutenção das aulas presenciais deve ser um esforço conjunto de toda 

comunidade, pois somente assim todos continuarão protegidos. A seguir são 

elencadas diretrizes gerais para toda comunidade escolar e em seguida orientações 

específicas para grupos e atores da comunidade: 

 

7.1. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA TODOS DA COMUNIDADE 

ESCOLAR 

 Caso apresente sintomas, o aluno ou colaborador deverá ficar em casa; 

 Pais, responsáveis e cuidadores devem evitar frequentar a escola se possível, 

para garantir a participação ativa dos responsáveis sugere-se que reuniões sejam 

realizadas por meio remoto ou via telefone; 

 Ao tossir ou espirrar, deve-se cobrir o nariz e boca com lenços descartáveis e 

evitar tocar os olhos, nariz e boca, se não for possível, cobrir a boca e o nariz com 

o antebraço, evitando levar as mãos ao rosto; 

 Deve-se trocar de máscara caso esteja suja ou úmida e intervalos regulares de 2 

a 3 horas; 

 O uso de máscara deverá ser obrigatório durante toda a permanência na 

instituição de ensino; 

 Sugere-se manter os cabelos presos e evitar o uso bijuterias, joias, anéis, relógios 

e outros adereços, para assegurar a correta higienização das mãos; 

 Guardar a distância de 1,5m de outras pessoas; 

 Higienizar frequentemente com água e sabão as mãos e em sua falta ou 

impossibilidade deve-se utilizar álcool em gel 70°GL; 

 Crianças devem ser orientadas a não usar abusivamente álcool devido ao risco 

de desenvolvimento de alergias e dermatites e 

 Não cumprimentar as pessoas, sejam colegas colaboradores ou alunos, com 

apertos de mãos, abraços, beijos ou outro tipo de contato físico. 
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7.2. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA GESTORES ESCOLARES 

O gestor deverá ser a referência, e o principal multiplicador das 

recomendações. Cabe ainda ao gestor realizar as articulações necessárias para o 

cumprimento das medidas de prevenção e controle. Deve implementar políticas e 

medidas de afastamento dos funcionários que não sejam punitivas, como 

afastamentos laborais, regime de teletrabalho entre outros, para permitir que 

profissionais do grupo de risco e profissionais que apresentem sintomas de infecção 

respiratória permaneçam em casa. 

Serão caracterizadas como Grupo de Risco para as Unidades Escolares: 

pessoas imunocomprometidas/imunodeprimidas que podem apresentar complicações 

ainda que vacinados: pessoas que convivem com o HIV e estão em AIDS, pessoas 

recebendo quimioterapia para câncer, pessoas com cânceres hematológicos, como 

leucemia linfocítica crônica, pessoas recebendo células-tronco ou transplantes de 

órgãos, pessoas recebendo hemodiálise e pessoas que usam certos medicamentos 

que podem minimizar a resposta imune à vacinação (por exemplo, micofenolato, 

rituximabe, azati oprina, anticorpos monoclonais anti -CD20, inibidores da tirosina 

quinase Bruton). Deste modo, o servidor que se enquadra no grupo de risco 

supracitado acima deve permanecer no Regime de Teletrabalho, se possível, a partir 

das atribuições do cargo. 

São indicações a serem cumpridas por gestores das unidades educacionais: 

 Criar o Plano Individual da Instituição de Ensino juntamente com a 

Secretaria Municipal de Saúde e seus técnicos, articulada com a Secretaria 

Municipal de Educação e Atenção Primária; 

 Flexibilizar o uso obrigatório de uniforme pelos estudantes, garantindo a 

higienização dos uniformes e roupas utilizadas em ambiente escolar; 

 Deve-se orientar a não realização de reuniões presenciais, priorizando 

reuniões à distância (videoconferência); 

 Flexibilizar o trabalho de pessoas do grupo de risco, as quais devem 

permanecer em casa não sendo recomendado atividades presenciais, 

especialmente se não vacinadas; 

 Os gestores educacionais devem prover os meios de comunicação e 

fornecimento de conteúdos e informações para que as diretrizes atinjam aos 
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colaboradores, pais, responsáveis, cuidadores e os próprios alunos em linguagem 

adequada para o público-alvo; 

 Deve-se limitar ao máximo o acesso de visitantes aos prédios da escola; 

 Determinar profissionais para a supervisão dos ambientes 

compartilhados, evitando aglomerações e garantindo a disponibilidade de álcool 

em gel a 70°GL e a sua utilização adequada; 

 Instituir como obrigatório o uso de máscaras adequadas, cobrindo nariz 

e boca na sua unidade educacional; 

 Fornecer máscaras adequadas, conforme especificações da ANVISA e 

do Ministério da Saúde, para proteção de trabalhadores e (somente) para 

estudantes que porventura não estejam utilizando máscaras. 

 Garantir o correto encaminhamento de casos suspeitos ou contatos 

próximos para os serviços de referência municipais, ou orientar sobre a 

possibilidade de consulta médica e/ou psicológica online pelo aplicativo Saúde 

Digital MG – COVID-19, caso necessário; 

 Estabelecer a suspensão de aulas de uma turma, turno ou da escola 

conforme recomendações descritas na figura 1, abaixo: 

Figura 4: situações em que o gestor escolar deverá suspender as aulas de uma 

turma, turno ou de uma escola. 

 

*APS – Atenção Primária à Saúde. 
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7.3. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICA PARA COLABORADORES 

 Utilizar máscaras e os demais equipamentos de proteção individual 

disponibilizados pela instituição, da forma correta, sendo obrigatória a utilização de 

máscara durante toda a jornada presencial; 

 Se apresentar sinais ou sintomas de resfriado ou gripe até 10 dias antes 

do retorno das aulas presenciais, afastar-se imediatamente das atividades 

presenciais pelo período mínimo de 10 dias, ou mais, no caso persistência dos 

sinais/sintomas, até a completa melhora. Nesta situação o colaborador deverá 

comunicar ao responsável pela instituição; 

 Caso apresente febre e/ou sintomas respiratórios, tosse, congestão 

nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dor de garganta, dores no corpo, dor de 

cabeça, quando na realização da atividade presencial, deverá comunicar 

imediatamente a coordenação do prédio onde estiver trabalhando e procurar 

atendimento médico; 

 Caso tenha história de contato próximo com paciente provável ou 

confirmado para Covid-19 nos últimos 14 dias, estando o colaborador 

sintomático, deverá comunicar ao responsável pela instituição, passar por 

avaliação médica e ficar afastado das atividades presenciais; 

 Manter distância mínima de pelo menos 1,5m entre os outros 

colaboradores e os alunos; 

 Orientar quando necessário crianças e adolescentes sobre boas práticas 

de prevenção e sobre os riscos da transmissão da COVID-19; 

 No caso das creches, onde os profissionais da educação têm contato 

próximo com as crianças, pois precisam atendê-las durante as brincadeiras, na 

interação com demais colegas, no banho, ou mesmo na higiene pessoal, todas as 

orientações apresentadas para as escolas devem ser redobradas. O uso 

rotineiro de máscara deve ser feito apenas pelos profissionais, não sendo 

recomendado em crianças menores de dois anos. Nestes casos, a higienização 

das mãos dos profissionais e das crianças, bem como a higienização dos 

brinquedos e dos espaços comuns devem ser feitas com maior rigor e frequência 

sempre após cada atividade e, minimamente, a cada duas horas. 
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7.4. ORIENTAÇÕES PARA PAIS, RESPONSÁVEIS, CUIDADORES E 

ALUNOS 

Os pais, responsáveis ou cuidadores e alunos devem ter a opção de escolher, 

quando disponível, entre o modo de aprendizagem presencial, virtual ou híbrido de 

suas crianças, respeitando as opções disponíveis nas escolas de sua localidade e de 

acordo com sua realidade socioeconômica. Esta escolha deve-se basear nos 

benefícios do modo de aprendizagem escolhido e devem ser comparados aos riscos 

da COVID-19 para o aluno e sua família. 

Para esta tomada de decisão, é importante salientar que se uma família inclui 

alguém que corre maior risco de doença grave, seja o aluno ou algum outro membro 

da família, todos os membros da família devem agir como se eles próprios estivessem 

em maior risco e conforme as possibilidades da família decidir sobre 

modalidades de ensino e retorno às atividades presenciais. 

A tabela 1 constitui um instrumento para tomada de decisão dos pais, 

responsáveis, cuidadores e alunos para avaliar o retorno das atividades presenciais 

em Instituições de Ensino. Trata-se de um checklist para considerar a retomada das 

atividades presenciais de suas crianças. 

Caso o respondente marque a maioria dos itens como “Sim”, pode considerar 

as atividades presenciais de seu filho. No entanto, caso o respondente tenha questões 

em que foi selecionado a opção “Não” ou “Não tenho certeza” para qualquer item, é 

importante que pais, responsáveis e cuidadores procurem os gestores das escolas e 

procure participar das ações de prevenção e construção das medidas do Plano 

Individual da Instituição de Ensino para tentar resolver questões ou preocupações 

potenciais, devendo a partir disso avaliar o retorno da criança e adolescentes nas 

atividades presenciais. 
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Figura 5: quadro para tomada de decisão de retorno de aulas presenciais 

compartilhada para pais, responsáveis e cuidadores 

 

Pais e responsáveis devem estar informados e atentos aos sinais e sintomas 

da COVID-19, sobretudo para que em situações de manifestações clínicas sugestivas 

da doença sejam cumpridas as orientações de isolamento e busca de atendimento 

médico. 

ATENÇÃO! 

Crianças com coriza, tosse, obstrução nasal, febre, diarreia e/ou cansaço NÃO 

deverão comparecer à escola até LIBERAÇÃO MÉDICA. 

 

Recomendações específicas a serem seguidas por pais, responsáveis e 

cuidadores: 

 É necessário a monitorização da saúde do seu filho, assim como a 

realizar a higienização frequente dos materiais levados para a escola e aqueles que 

retornam da escola; 

 Ensine etiqueta respiratória, boas práticas de uso de máscaras e a 

higienização das vias respiratória às crianças e adolescentes, bem como explique 

a necessidade de evitar tocar os olhos, nariz ou boca após tossir ou espirrar ou 

após contato com superfícies ou com outras pessoas; 

 Incentive a lavagem de mãos em ambiente escolar e em casa explicando 

a importância da higienização correta das mãos quando isso ocorrer; 
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 Oriente as crianças e adolescente a não cumprimentar pessoas fora do 

seu convívio domiciliar com aproximação física (como beijos, abraços, apertos de 

mão ou qualquer outro tipo de toque); 

 O aluno deverá ser afastado das atividades presenciais, mesmo estando 

assintomático, caso seja contato próximo de caso suspeito ou confirmado; 

 Os uniformes e as peças escolares das crianças devem ser lavados 

diariamente após a jornada escolar. O uso de roupa não escolar será admitido caso 

não seja possível a higienização dos uniformes; 

 Assegure que a máscara esteja em condições de uso (limpas, secas e 

sem rasgos), deve-se ainda ter tamanho adequado ao rosto da criança e 

adolescente cobrindo completamente nariz e boca; 

 Ensine a adequada higienização da mão com água e sabonete ou com 

preparação alcoólica a 70°GL (cubra todas as superfícies de suas mãos e esfregue-

as juntas até que se sintam secas), antes da colocação da máscara; 

 Higienize as mãos com água e sabão, por pelo menos 20 segundos 

(entre os dedos, no dorso e na parte interna das mãos), especialmente após ida ao 

banheiro, antes de entrar na sala de aula, antes de comer e depois de assoar o 

nariz, tossir ou espirrar; secar as mãos com toalhas de papel; 

 Não enviar brinquedos às escolas. 
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8. ORIENTAÇÕES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

A presença de uma deficiência em um aluno por si só não significa que ele 

apresente maior vulnerabilidade ao agravamento pela infecção de SARS-CoV-2 ou 

maior risco de seu contágio pelo vírus causador da COVID-19. Porém, entre as 

pessoas com deficiência há as que têm maior fragilidade, por apresentarem 

problemas de saúde preexistentes (comorbidades), considerados como de maior risco 

para o agravamento da COVID-19. 

Os alunos da educação especial devem ser avaliados de forma individualizada 

quanto ao retorno ou não das atividades presenciais a partir de uma análise conjunta 

entre os pais, responsáveis, cuidadores profissionais de saúde e profissionais de 

educação, considerando os fatores biológicos individuais, as condições psicológicas 

e emocionais e o contexto social e ambiental em que o aluno esteja inserido. 

O distanciamento social de alunos com deficiência que dependem de maior 

auxílio para o desenvolvimento de cuidados pessoais e das atividades escolares são 

difíceis de realizar, portanto as medidas de higienização devem ser reforçadas: 

 Para os estudantes com deficiência visual é necessário orientá-los 

que, ao pedir ajuda de terceiros, apoiem-se nos ombros das pessoas, evitando o 

contato com as mãos e cotovelos de outras pessoas (lembrando que a orientação 

ao tossir é para tossir ou espirrar no meio do braço); 

 Os estudantes que possuem alguma deficiência física ou 

estudantes com deficiência intelectual podem precisar de um auxílio maior dos 

profissionais da educação para que as barreiras de proteção sejam alcançadas; 

 Para aqueles que utilizam cadeiras de rodas, próteses, órteses e 

outros dispositivos de mobilidade será necessária a realização da limpeza com 

água e sabão ou álcool 70°GL de objetos que o estudante toca com mais 

frequência, incluindo o aro de impulsão de cadeira de rodas, o joystick, as órteses, 

próteses e meios auxiliares de locomoção como: bengalas, muletas e andadores; 

 Estudantes que possuam deficiência intelectual e Transtorno do 

Espectro Autismo (TEA): o professor deverá orientá-lo quanto aos cuidados de 

higiene pessoal e lavagem correta das mãos. Caso ele necessite de auxílio para 

realizar qualquer dessas etapas, o professor deverá ajudá-lo. Pessoas com TEA 

que tolerem o uso de máscara deverão utilizá-las. 
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De forma adicional, devem ser seguidas as orientações do Ministério da Saúde 

contidas no documento “Orientações para reabertura das escolas da educação básica 

de ensino no contexto da pandemia da COVID-19”. 
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9. ORIENTAÇÕES SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR 

O município deverá planejar a oferta de transporte público de maneira a atender 

as necessidades de distanciamento social para evitar o contágio durante o 

deslocamento casa-escola-casa. O transporte escolar deve ser organizado de forma 

que os veículos circulem com um terço (1/3) da sua capacidade de ocupação. Ou seja, 

que os alunos sejam distribuídos de forma que mantenham o distanciamento entre os 

ocupantes. 

ATENÇÃO: 

Sempre deve-se verificar o que preconiza o Protocolo do “Minas Consciente”, 

conjugado com os decretos municipais e os regramentos específicos de cada 

segmento. 

Caso o Minas Consciente e/ou os decretos apliquem regras adversas e com muitas 

restrições em relação às regras apresentadas neste protocolo, devem-se aplicar 

sempre as mais restritivas. 

 

9.1. EXIGÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR: 

Deverá ser elaborada uma lista constando nome completo da criança/estudante 

e responsável, CPF, telefone e escola que frequenta. Essa lista deverá estar, 

diariamente, dentro do veículo e disponível para a equipe de fiscalização. 

Cabe ao responsável pelo veículo escolar notificar a Secretaria de Educação, 

que, por sua vez, irá informar à autoridade sanitária, em até 24 horas, os indivíduos 

suspeitos ou confirmados com Covid-19, a fim de retardar a disseminação da doença. 

Durante a investigação sobre os casos suspeitos, conduzida pela autoridade 

sanitária, a Secretaria de Educação deve informar a lista completa de possíveis 

contatos e as situações de possível risco de contaminação. 

Comunicar à Secretaria de Educação, Escola e Vigilância Sanitária, caso algum 

usuário do transporte apresente tosse, mesmo que leve, febre (>37,5°C), coriza, dor 

de garganta, dificuldade para respirar, fadiga, tremores e calafrios, dores musculares, 

dor de cabeça, perda recente de olfato ou paladar. 
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Ao manifestar qualquer um desses sintomas, será obrigatório permanecer em casa, 

sendo proibido utilizar o veículo escolar e sendo orientado a procurar uma unidade 

básica de saúde. 

 

Caso a pessoa que apresente os sintomas descritos acima, seja o motorista ou 

monitor, a Secretaria deve providenciar a sua substituição imediata, de modo a 

atender, normalmente, a demanda do transporte. Deverá ser providenciada, também, 

a sanitização apropriada do veículo antes da realização da próxima viagem. 

Estabelecer junto à unidade escolar e à Coordenação de Transportes o local 

onde os veículos do transporte escolar ficarão estacionados para embarque e 

desembarque de passageiros, bem como cronograma de horários para entrada e 

saída das crianças/estudantes que fazem uso desse tipo de transporte, de modo a 

evitar aglomerações na porta da unidade escolar. 

 

9.2. EMBARQUE: 

Na porta do Escolar, o monitor ou motorista, devidamente protegidos, estarão 

na barreira sanitária e todas as crianças/estudantes deverão, obrigatoriamente, 

passar por ela. 

As crianças/estudantes estarão em fila, obedecendo ao devido distanciamento, 

evitando-se assim, aglomeração nesses espaços. 

Motorista ou monitor irá aferir a temperatura (na região da testa) de cada 

criança/estudante com termômetro, sem contato físico. Se a temperatura for maior 

que 37,5°C o usuário não poderá utilizar o transporte escolar. 

Será disponibilizado álcool em gel, à graduação de 70°GL, na entrada e saída 

do veículo e sempre que solicitado pelos passageiros, em quantidade suficiente para 

higienizar as mãos através de fricção, por aproximadamente 30 segundos e em 

quantidade suficiente para atender a usuários e colaboradores. 

As máscaras faciais serão de uso obrigatório e deverão ser utilizadas 

corretamente por todos, durante o trajeto do transporte, cobrindo totalmente boca e 

nariz. O uso de máscaras só não será obrigatório para crianças com idade igual ou 
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inferior a 3 anos, 11 meses e 29 dias e/ou em demais casos em que haja 

contraindicação específica de uso para aquela criança/estudante (ex: deficiência em 

que o quadro impossibilite o uso). A máscara deve estar em boas condições de uso e 

devidamente higienizada. 

Ressaltamos que o trajeto do transporte inicia-se na fila de embarque. 

Cabe ao monitor e, também, ao motorista assegurar o uso correto das 

máscaras e equipamentos de proteção individual (EPI) durante o transporte. 

Uso de máscara e protetor facial acrílico, também é obrigatório para os 

prestadores do serviço. A máscara deverá estar em boas condições de uso, 

devidamente higienizada. 

Salvo nos casos supracitados, em nenhuma hipótese será permitida a entrada 

no veículo sem a máscara de proteção. 

O monitor irá direcionar a criança/estudante ao seu respectivo assento e 

só após a acomodação do passageiro será permitida a entrada de outro usuário. 

Os prestadores do serviço devem higienizar as mãos com água e sabão e/ou 

álcool gel 70°GL, no início e final de cada viagem. 

Os prestadores do serviço devem higienizar as mãos antes e depois de fazer a 

travessia de crianças nas vias públicas, segurando-as sempre pelo punho ou braço. 

Não consumir alimentos na porta do veículo, nas filas de embarque e nem 

dentro do transporte escolar. 

Garantir os níveis de segurança enquanto forem necessários, não descuidando 

no decorrer dos dias, visto que os veículos serão fiscalizados por funcionários 

treinados para esse fim, sem necessidade de agendamento prévio. 

 

CRIANÇA/ ESTUDANTE DO ENSINO ESPECIAL E EDUCAÇÃO INFANTIL: 

O início do atendimento presencial será feito após mapeamento das 

crianças/estudantes. A família deverá ser ouvida, previamente, quanto ao 

comportamento do aluno durante a pandemia e a aceitação dos EPIs. A partir das 

referências da família, serão feitas as adequações necessárias em cada veículo para 



41 
 

atender às necessidades das crianças/estudantes, cadastrados de acordo com a 

logística de cada rota. 

Para crianças/estudantes com idade menor ou igual a 3 anos, 11 meses e 29 

dias ou com impossibilidade do uso de máscaras faciais, instituir política de uso de 

protetor facial acrílico (face shield). Na impossibilidade do uso desse tipo de protetor, 

garantir que seja mantido o distanciamento social. 

Sensibilizar a comunidade escolar sobre a possibilidade de flexibilizar o uso 

de máscaras para crianças/estudantes com deficiência ou Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), dando ênfase nas medidas de higiene e distanciamento social, 

conforme dispões a Lei Federal n.º 14.019, de 2 de julho de 2020. 

Desenvolver acomodações, modificações e assistência apropriada para 

crianças/estudantes com deficiências e TEA, a fim de minimizar a necessidade de 

contato próximo entre eles para o seu deslocamento e outras atividades, garantindo 

que a educação permaneça acessível e oportuna. 

Em usuários com maior dificuldade de compreender recomendações, será 

necessário supervisão do monitor, que deve ajudar a criança/estudante a colocar a 

máscara, fazer a higienização das mãos com o álcool gel e instruir quanto ao 

distanciamento. 

Em hipótese alguma será permitido que as crianças/estudantes aguardem 

no ponto de embarque sem acompanhante, que serão liberados somente após 

a conferência da temperatura corporal da criança/estudante pelo funcionário 

responsável pela barreira sanitária. 

 

9.3. DESEMBARQUE: 

No momento em que a criança/estudante desembarcar do veículo, o monitor 

e o motorista devem auxiliá-lo na desinfecção das mãos e higienizar a cadeira e 

cintos que ele ocupava assim que finalizar a viagem. 

Não é permitido aos usuários do transporte escolar trocar de assento durante 

a viagem. 
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Os veículos devem ser limpos e higienizados (interna e externamente) a cada 

24 horas, sendo que os pontos de maior contato dos usuários (corrimãos, balaústres, 

pega-mãos e pontos de apoio nos assentos) devem ser higienizados ao final de cada 

viagem realizada. 

É obrigação do motorista e do monitor dispersar as aglomerações na hora do 

desembarque, realizando controle de saída por meio de sinalização e orientação 

verbal. 

O desembarque deverá acontecer, um passageiro por vez, respeitando sempre 

a ordem da primeira para última fileira. Deve-se recorrer ao auxílio do monitor para 

organizar a saída. Os alunos deverão se posicionar de forma cruzada (assentamento 

cruzado). 

 

9.4. ADEQUAÇÃO NOS VEÍCULOS ESCOLARES E ORIENTAÇÕES DO 

SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR: 

Instalar, se possível, barreira de vidro ou plástico na cabine do motorista, para 

ampliar ainda mais a distância e o contato entre o motorista e crianças/estudantes 

durante o trajeto. 

As poltronas liberadas para assento deverão estar dispostas de forma 

intercalada para que garantam a distância de um assento em cada fileira. As poltronas 

desativadas para uso deverão ser demarcadas ou removidas quando possível. 

Verificar, antes de iniciar o embarque do primeiro passageiro do dia/turno, se 

seus locais de trabalho estão limpos e higienizados. 

Superfícies altamente tocadas (como painel e bancos), bem como objetos 

(cintos e apoiadores) precisam ser higienizados com álcool 70°GL e/ou água sanitária 

(100ml de água sanitária para 1900ml de água), antes e após cada viagem. 

O álcool em gel 70°GL deve ficar sob os cuidados do motorista ou monitor. Em 

hipótese alguma, permitir manuseio do frasco pelos usuários. 

Exibir placas de sinalização/adesivos com orientações de como proceder à 

lavagem/higienização das mãos e higiene respiratória. Em casos de veículos que 
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atendem ao Ensino Especial essas placas devem demonstrar todo o processo a ser 

feito para que se realize a tarefa indicada com mais compreensão pelo estudante. 

Veículos com ar-condicionado, sistema de climatização ou básicos (sem ar-

condicionado) devem estar com sistema de ventilação forçada acionado durante toda 

a operação, sendo permitido fechar as janelas em caso de chuva forte ou outras 

intempéries. Nesse caso, poderá ser utilizado o ar condicionado no modo circulação 

de ar. Em caso de utilização do equipamento, a manuteção para higienização e troca 

de filtros ocorrerá, semanalmente. 

Os veículos deverão circular com as janelas abertas, com abertura horizontal 

de no máximo 10cm, de acordo com a legislação. 

Manter essas adequações por prazo indefinido, tendo em vista as incertezas 

da duração da pandemia, ou até que sejam expedidas novas orientações de 

procedimento pelos órgãos competentes. 

 

9.5. HIGIENIZAÇÃO: 

As superfícies comuns serão higienizadas após cada viagem, devendo ser 

realizada uma desinfecção diária de todo o veículo como já mencionado. 

Serão adotados protocolos de limpeza e desinfecção de ambientes e 

superfícies. O cronograma para essa higienização ficará visível e incluirá os agentes 

ativos com sua concentração, forma de aplicação e tempo de contato, conforme tipo 

de superfície, ambiente ou material a ser limpo, higienizado ou desinfetado. 

Deve-se preencher, diariamente, a planilha abaixo, que estará dentro do 

veículo e ficará constantemente acessível e disponível para a equipe de fiscalização. 

 

CONTROLE DE HIGIENIZAÇÃO: 

Data Horário Responsável Observações 

*    

*    

*Inserir uma linha para cada data e horário da higienização. 
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9.6. COMUNICAÇÃO VISUAL: 

Inserir sinalização por meio de cartazes com dimensões mínimas de folha A4, 

conforme sugerido abaixo: 

“Para a proteção contra Covid-19, a capacidade máxima permitida dentro deste 

veículo será de ____ passageiros.” 

“Boas práticas de higiene são fundamentais para evitar a propagação do 

coronavírus. Lave, frequentemente, as mãos com água e sabão líquido, não toque 

boca, olhos e nariz. Pratique hábitos de etiqueta respiratória.” 

“Ao tocar superfícies, higienize as mãos com álcool 70°GL, por 

aproximadamente 30 segundos.” 

 

9.7. ORIENTAÇÕES GERAIS: 

Sempre deve-se verificar o que preconiza o Protocolo do “Minas Consciente”, 

conjugado com os decretos municipais. 

As regras de distanciamento linear indicam qual deve ser a distância entre 

pessoas nas situações onde possam ocorrer filas. 

Deve-se observar o critério de agrupamento doméstico: irmãos, primos e outros 

que convivem diariamente e estão autorizados a sentar nos bancos um do lado do 

outro. 

O responsável pela aferição de temperatura estará devidamente paramentado 

com jaleco, luvas, máscaras, óculos de proteção ou face shield, conforme mencionado 

nos critérios de embarque. 

As mochilas serão acondicionadas próximas à criança/estudante, não sendo 

permitido que estas mantenham contato uma com as outras. 

Os veículos possuem lixeiras com sacos plásticos. Os ocupantes serão 

orientados a não ingerirem qualquer tipo de alimento no interior do veículo e a não 

descartarem nenhum EPI e/ou máscara nas lixeiras dos veículos. Esses itens deverão 

ser descartados em lixeiras específicas nas escolas. 

Conforme disposto no Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940, o Art. 

132 caracteriza como crime: “Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e 
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iminente”. A penalidade prevista é de detenção, de três meses a um ano, se o fato 

não constituir crime mais grave. 

“Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a 

exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de 

pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer 

natureza, em desacordo com as normas legais. (Incluído pela Lei nº 9.777, 

de 1998)” 

Os colaboradores deverão estar atentos às regras de segurança sanitária, pois 

serão responsáveis por cada menor ali presente, estando sujeitos às penalidades 

previstas no Código Penal e Estatuto da Criança e do Adolescente, em caso de 

negligência.  
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10. IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS, SURTOS E SUSPENSÃO 

DAS AULAS 

No caso de identificação de caso suspeito no ambiente escolar, o gestor 

apoiado pelos colaboradores deve estabelecer uma interlocução com os pontos de 

atenção à saúde para encaminhar os alunos e funcionários com sintomas de COVID-

19. Assim, recomenda-se: 

 Ao identificar um estudante com sinais e sintomas de síndrome gripal, 

tanto na entrada da escola como durante o período em que estiver em sala de 

aula, cabe à escola acionar os pais e responsáveis, orientando esse estudante a 

comparecer à unidade de saúde de referência; 

 Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas respiratórios na 

instituição de ensino. O aluno deve aguardar até a chegada dos pais ou 

responsáveis, em sala isolada, ventilada naturalmente e segura, de máscara; 

 Em situação de caso confirmado, a instituição deve informar os 

profissionais e a comunidade escolar, reavaliar as atividades escolares e notificar, 

imediatamente, as autoridades locais de saúde e a equipe da APS de referência 

da escola; 

 Se detectado um caso suspeito ou confirmado, todos os contatos 

próximos devem ser afastados durante o prazo de 14 dias. 

 

ATENÇÃO 

Contato próximo é definido como qualquer indivíduo que esteja a menos de 1,5 

metros de uma pessoa infectada por pelo menos 15 minutos, a partir de 2 dias antes 

do início da doença (ou, para pacientes assintomáticos, 2 dias antes da coleta 

positiva da amostra) até 10 dias após a data de início dos sintomas do caso 

confirmado). O ponto de acionamento da rede de saúde para os casos suspeitos de 

síndrome gripal na comunidade escolar deve ser a equipe de APS de referência da 

escola. 

O uso de triagem rotineira com exames ou questionário sintomático dos alunos, 

professores e todos os funcionários não é atualmente utilizada nas escolas, entretanto 

está sendo elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais um 
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documento técnico que trata especificamente das orientações para a realização de 

testagem de escolares.  
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