
Volta às 
Aulas 2021
Como garantir a segurança de alunos e 
colaboradores no retorno às aulas no 
contexto da Pandemia Covid-19.



A Covid e o Ambiente Escolar
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. 



Onde Combater o Vírus

Salas de Aula
Onde os alunos e 

professores passam a 
maior parte do tempo.

Bibliotecas e 
Brinquedotecas

Onde um mesmo objeto 
é manipulado por vários 

indivíduos.

Fraldários e 
Berçários

Onde a criança ainda 
não tem capacidade de 

autoproteção.
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Sanitários
Onde a presença maior de 
sujidades pode favorecer a 
disseminação de doenças.

Refeitórios
Onde pode ocorrer 

exposição de vias aéreas 
durante as refeições
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Como se proteger

● Uso universal e correto de máscaras cobrindo 

boca e nariz;

● Distanciamento físico de no mínimo 1,5 

metros entre pessoas;

● Lavagem das mãos e etiqueta respiratória;

● Limpeza e manutenção frequente das 

instalações e

● Rastreamento de contato em combinação com 

isolamento e quarentena

Basta seguir as regras.



Prevenção Individual
O que eu posso fazer para me proteger do 

vírus?



A Higiene das Mãos

Lave 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...

● Como fazer?



• Ao chegar à escola; 
• Ao utilizar os sanitários ou vestiários; 
• Iniciar, interromper ou trocar de atividade; 
• Após manipular alimentos crus ou não higienizados; 
• 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.



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.





Cuidados com a Máscara
As máscaras devem ser trocadas sempre que estiver:

Úmida Danificada Suja



Prevenção na
Sala de Aula



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.



Mudar 
hábitos



Importante!

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”

Os alunos devem lavar as
mãos e as salas devem
ser higienizadas antes de
cada troca de turma

Distanciamento Desinfecção



Fraldários e 
Berçários



 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.



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);

● 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.



Banheiros e 
Vestiários



 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 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.



Crianças são especialmente observadoras e 
espelham seu omportamento nos mais 

velhos.

Cuidado com os maus exemplos!

Esteja sempre 
atento!



As boas práticas devem se estender por todos os 
ambientes da escola.

● 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;

● 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;

● 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;

● 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).



-Robert H. Schiller

“Deixe as suas esperanças, e não 
as suas dores, moldarem o seu 

futuro.”
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