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ESTIMADA FAMÍLIA!
As Escolas Municipais são um espaço de interação e compartilhamento e para enfrentarmos

a Pandemia do Novo Coronavírus é necessário uma nova forma de socializar e conviver. Com o
retorno das aulas presenciais, deveremos seguir o protocolo de higiene e distanciamento social
para mantermos uma vida saudável e com relações afetivas seguras.
As medidas para o retorno às aulas presenciais estão embasadas no Plano de Contingência
para a Prevenção, Monitoramento e Controle do novo Coronavírus COVID-19

O Plano de Medidas de Segurança e Prevenção ao COVID-19 das Escolas Municipais de
Quinze de Novembro foi elaborado pelo Departamento de Educação e Gabinete de Crise.

ENSINO
-

Na Educação Infantil (Pré Escola) e no Ensino Fundamental, o Ensino Híbrido resulta em dois modelos
de aprendizagem: o presencial em que o processo ocorre em sala de aula (3h) e a distância (1h), que
pode utilizar as tecnologias digitais para promover o ensino. Sendo que, esta atividade a distância nos
anos finais do ensino fundamental será de uma disciplina por dia e nos anos iniciais do ensino
fundamental conforme planejamento do professor.

-

As escolas municipais irão atender de forma gradativa e por escalonamento, dias intercalados ou
semanal, conforme a realidade de cada escola.

-

Ensino não presencial, quando a família opta por fazer os estudos dos filhos inteiramente em casa, com
uso de tecnologia e disponibilização de materiais aos pais ou responsáveis com dificuldade de acesso
via internet ou que optaram por esse ensino;

ENSINO
- Na Educação Infantil, nível creche, será ofertado atendimento diário mediante
atestado de trabalho dos pais. Havendo viabilidade será ofertado atendimento às
crianças para socialização em dias a serem definidos com a direção da escola.
- A forma de oferta e as normas de distanciamento na Educação são as mesmas nas

bandeiras amarela, laranja e vermelha. Só muda na bandeira preta (nesta não poderá
ser ofertada atividades presenciais)

RETOMADA PRESENCIAL DAS AULAS
- Segurança Sanitária

- Protocolos obrigatórios
- Centros de Operações de Emergência em Saúde para a Educação (COE E) Local, Municipal, Regional e Estadual

- Plano de Contingência
- Protocolos de identificação de casos sintomáticos por escolas.
- Retorno dos alunos até o limite de 50% das salas de aula, utilizando-se dias alternados ou outras opções
- Prioridade aos alunos com dificuldades de aprendizado e de acesso ao ensino remoto
- Carga horária diária limitada à garantia do cumprimento dos protocolos de higiene

ORIENTAÇÕES PARA A RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
Orientações Gerais
- Ao apresentar febre, coriza, tosse e espirro, dor no corpo, dor de garganta, diarreia, náuseas, dor de
cabeça, mal estar, o aluno não deverá vir para a Escola e deverá procurar atendimento médico e após
avaliação deverá comunicar a Direção da Escola sobre os encaminhamentos;
- Orientamos que o aluno esteja na Escola 5 minutos antes do horário do início da aula e dirija-se e

permaneça em sua sala de aula;
- O horários de saída será escalonado para evitar aglomerações;

- Temperatura aferida antes de o aluno ingressar na Escola;
- Aluno com temperatura igual ou superior a 37,8 graus não ingressará na Escola e será orientado sobre
o acompanhamento dos sintomas e a busca de serviço de saúde;

ORIENTAÇÕES PARA A RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
- Será obrigatório higienizar as mãos com álcool gel e os calçados nos tapetes sanitizantes,
assim como aferir a temperatura antes de entrar nas Escolas.

- Uso de máscara e distanciamento mínimo obrigatório por parte dos responsáveis que levam
e buscam os alunos;
- Os espaços físicos serão demarcados para facilitar as medidas de distanciamento social.
- Serão ofertados totens e dispensers de álcool em gel 70◦ para as mãos. Estes estarão
instalados em pontos de maior circulação tais como: entrada, corredores, saguão, banheiros,
salas de aula e salas auxiliares.
- O acesso nas dependências das instituições deverá ser evitado, sendo permitido no caso da
Educação Infantil;

ORIENTAÇÕES PARA A RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
Orientações Individuais:
- O aluno deverá vir com sua máscara e permanecer com ela durante todo período, retirando
apenas na alimentação. Sendo opcional uma máscara reserva;
- Sugerimos que todos mantenham as unhas cortadas e aparadas e os cabelos presos, evitando
também o uso de adornos como, anéis e brincos;
- A água de consumo diário deve ser trazida de casa em garrafas individuais e identificadas, pois o
bebedouro não estará disponível momentaneamente;
- Não será permitido compartilhar o material escolar, alimentos e objetos;
- Evitar comportamentos sociais tais como: aperto de mão, abraços e beijos.

MEDIDAS PREVENTIVAS
- Os ambientes ficarão arejados por ventilação natural (portas e janelas abertas);
- As superfícies como móveis e objetos de uso coletivo, serão devidamente higienizados com solução

de hipoclorito de sódio ou álcool 70° após o uso;
- Serão criadas rotinas de higienização com os alunos, com cuidados do espaço que ocupam e
cuidados individuais; assim como momentos educativos sobre cuidados, higiene de mãos e etiqueta
respiratória onde será indicado higienizar as mãos com água e sabão/álcool gel após tossir, espirrar ou
usar o banheiro e fazer troca de máscara;

- Alunos que apresentarem algum sintoma de mal-estar serão acomodados em local específico (sala
de isolamento) e comunicadas as famílias, que serão orientados pelo COE Local a procurar por
atendimento em serviço de saúde e, conforme recomendação médica, manter afastamento das

atividades enquanto se fizer necessário;

MEDIDAS PREVENTIVAS
- Serão fixados cartazes de orientações no ambiente;
-

Na entrada das salas estarão os tapetes sanitizantes para desinfecção dos calçados e álcool gel;

-

As classes e mesas estão dispostas respeitando o distanciamento social, não podendo serem
agrupadas;

- Os brinquedos das salas da Educação Infantil serão higienizados regularmente com água e
sabão/álcool 70º ou solução com hipoclorito de sódio;
-

Caixas serão utilizadas nas salas para identificar brinquedos a serem higienizados;

-

Não será permitido que as crianças levem brinquedos de casa para a Escola;

-

Ficarão nas salas apenas materiais que possam ser higienizados;

MEDIDAS PREVENTIVAS
- O cuidado será redobrado com os pertences das crianças;

- Haverá uma escala para utilização do pátio, limitando o uso de uma turma a cada horário;
- Turnos de aula serão reduzidos para higienização adequada dos espaços;

- Será necessário respeitar os horários de início e final da aula:
- Todas as atividades serão planejadas para evitar ao máximo o contato físico;

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS
- Escolas Municipais Ensino Fundamental e EMEI Pequeno Polegar (nível Pré Escola):
Manhã: 8:30h às 11:30h Tarde: 13H às 16h

- EMEI Pequeno Polegar (nível creche)
Manhã: 7h às 12h

Tarde: 13h às 18h

- Na EMEI Pequeno Polegar no período das 12h as 13h a escola estará fechada para a higienização.

MEDIDAS PREVENTIVAS
- Assinatura dos pais ou responsáveis do TERMO DE RESPONSABILIDADE E LIVRE CONSENTIMENTO EM
SITUAÇÕES DE PANDEMIA DE COVID-19 com as seguintes situações:
(

) O estudante, não faz parte de grupo de risco e, nos últimos 14 (quatorze) dias não apresentou

sintomas tais como, febre, tosse ou diagnóstico de infecção pelo Coronavírus. Caso apresente pelo menos um dos
sintomas, ou tenha proximidade com pessoa infectada ou suspeita de contaminação, não será levado à escola,
que vai ser imediatamente informada para orientações, planejamento de atividades letivas em casa,
acompanhamento e futuro retorno.
(

) Estar ciente de estarmos diante de uma pandemia, causada pela COVID-19, afirmo estar ciente

sobre os protocolos sanitários e como ocorre a propagação e transmissão do Coronavírus (COVID-19), e que, na
hipótese de meu/minha filho(a) vir a se contagiar, a Escola ______________ bem como seus representantes
legais, não terão nenhuma responsabilidade civil ou penal, já que estão tomando todas as medidas de precaução
necessárias para a prevenção da doença, além de ter a possibilidade de optar pelo ensino remoto.

( ) Que, caso meu filho(a) apresente algum sintoma na escola, devo me dirigir imediatamente à

mesma, assim que for contatado.
( ) Comprometo-me a observar diariamente eventuais sintomas no meu representado que
possam ter relações com o COVID-19 antes de entrar no transporte escolar.
( ) Autorizar o(a) estudante acima citado, a participar das aulas presenciais, estando ciente das

medidas de prevenção, monitoramento e controle adotadas por esta escola.
( ) Não autorizar o(a) estudante acima citado, a participar das aulas presenciais e comprometome a realizar todas as atividades e avaliações previstas e disponibilizadas

-

Os pais ou responsáveis receberão esse termo através de seu filho, na 1ª semana de aula presencial,
devendo retornar o mais breve possível.

-

Os pais que optarem pelo ensino remoto deverão comparecer à escola para assinatura do termo.

AO CHEGAR NA ESCOLA:
-

Os pais da Educação Infantil, deverão utilizar máscaras e seguir as orientações de distanciamento social,
conforme orientações de saúde.

-

Conforme orientação do Gabinete de Crise, o uso da máscara deve ser:
* Até 06 anos de idade, opcional;

* Dos 06 anos aos 11 anos, será obrigatório para o cumprimento das normas de segurança,
respeitando o distanciamento de 1,5m.
* Obrigatório para crianças a partir de 12 anos.
- Na entrada será verificada a temperatura de todas as pessoas que entrarem da Escola, assim como
deverão higienizar as mãos; A permanência dos pais nas dependências da Escola deverá ter o menor

tempo possível.

REFEITÓRIO
- Horários alternados de distribuição de alimentos, evitando aglomerações;

- Fluxos claros de entrada e saída, demarcando no chão a direção a ser tomada;
- Disponibilizar funcionário para servir;

- Orientar trabalhadores a permanecer sempre de máscara e evitar tocar o rosto durante a
produção dos alimentos;
- Evitar toalhas de tecido nas mesas e, não sendo possível, trocar após cada utilização;
- Alimentação saudável, priorizando valor nutricional, praticidade e segurança nas refeições

ADEQUAÇÃO DO PÁTIO
- Cada turma, antes de entrar no pátio, fará a higienização das mãos com álcool gel;
- Após a utilização do pátio, as crianças farão a higienização das mãos com água e

sabão;

CUIDADOS NECESSÁRIOS
Cartazes afixados com normas de condutas relativas ao uso do espaço físico
e à prevenção e ao controle do novo coronavírus em locais visíveis e de circulação

DISTANCIAMENTO SOCIAL
Para respeitar o distanciamento social, evitando aglomerações será necessário:
- Respeitar as marcações feitas no chão e as orientações em cartazes;
- Dirigir-se até sua sala de aula;
- Não agrupar as classes e não tirá-las do lugar em que estarão dispostas, pois o mobiliário das salas

estará disposto para garantir o distanciamento social;
- Respeitar os combinados com os professores quanto à entrada, saída e atividades de pátio;
- Respeitar os cartazes indicativos sobre a quantidade de ocupação de cada espaço;
- Neste momento não serão permitidos comportamentos sociais de contato físico;
- Evitar aglomerações nas imediações da entrada da escola, principalmente nos horários de entrada e

saída, respeitando sempre o distanciamento.

SECRETARIA
ATENDIMENTO NA SECRETARIA
- Ao entrar na Secretaria, deve ser realizada a higienização das mãos com álcool 70º;
- Somente será permitida a permanência de pessoas utilizando máscaras;
- Somente a pessoa que estiver sendo atendida na Secretaria deverá ter acesso a essa área. Demais
pessoas que estiverem aguardando deverão respeitar o distanciamento social, aguardando pelo lado de
fora;
- O telefone da secretaria não deverá ser compartilhado com terceiros;
- O acesso de terceiros nas dependências da Escola será permitido somente se estiver autorizado;
- Os produtos entregues serão higienizados com álcool 70º ou hipoclorito de sódio e armazenados em
local próprio;
- O trânsito de terceiros nas dependências da Escola deverá acontecer de forma segura e acompanhado
de um colaborador do setor responsável.

TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTADORAS E MOTORISTAS
Obrigatório:
- Transportar no máximo 50% da sua capacidade, isolando os assentos excedentes. Assentos contínuos
poderão ser utilizados somente por coabitantes
- Álcool em gel estará disponível em local de fácil acesso;
- Informações sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção à Covid 19 estarão em locais
visíveis;
Limpeza:
- Por viagem/ turno das superfícies e pontos de contato com as mãos dos usuários (bancos, pega mão, e
apoios em geral) com álcool líquido 70%.
- Limpeza minuciosa diária dos veículos com utilização de produtos que impeçam a propagação do vírus.
- Higienização frequente das mãos e do posto de trabalho pelos motoristas, inclusive o volante e
superfícies mais frequentemente tocadas.

TRANSPORTE ESCOLAR
PAIS E ALUNOS

Obrigatório
- Preenchimento do TERMO DE RESPONSABILIDADE E LIVRE CONSENTIMENTO EM SITUAÇÕES DE
PANDEMIA DE COVID-19 pelos responsáveis.
- Uso de máscara desde o embarque e durante todo o tempo
Proibido
- Troca de assentos durante o trajeto
- Manipulação de alimentos (caso haja necessidade de beber água, fazer rapidamente e recolocar a

máscara imediatamente)

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19
- Caso seja identificado um caso suspeito de COVID-19, haverá cuidado para não constranger o
estudante. A Escola respeitará o que é orientado pelo Ministério da Saúde. Lembramos que a Escola

não tem autorização de desempenhar a função de um profissional da saúde. Para tanto, a nossa ação
está pautada na orientação, caso algum estudante fique doente. Para esta situação precisamos agir
com calma e sermos coerentes nas nossas ações.
- Se houver caso suspeito, será encaminhado para a sala de isolamento, comunicado pais ou
responsáveis (alunos) e serão orientados a buscar as redes de saúde, somente podendo retornar à

escola mediante atestado médico de liberação para atividades presenciais. Todas as pessoas que serão
afastadas terão um registro de acompanhamento na secretaria.
- Os sinais e sintomas da COVID-19 se assemelham aos da gripe, como tosse, febre, cansaço, congestão
nasal, coriza, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, espirros, diarreia, náusea, mal estar.

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19
- Precisamos observar que, caso haja a confirmação do COVID-19, o colaborador ou estudante deve
permanecer em casa até que seja emitido o resultado do exame ou parecer médico; caso o teste dê
positivo para COVID-19, após sua confirmação, deve permanecer afastado da escola e em isolamento
até receber autorização médica para retornar à rotina normal.

-

01 caso positivo na Educação Infantil, as atividades presenciais da turma serão suspensas.

-

02 casos positivos, no Ensino Fundamental, anos iniciais, as atividades presenciais da turma serão
suspensas.

-

No Ensino Fundamental, anos finais, somente o caso positivo será afastado.

Medidas de Segurança e Prevenção
Está disponível na íntegra, no site da Prefeitura Municipal de Quinze
de Novembro o Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e
Controle da Transmissão de Covid-19 de cada Escola, bem como demais
informações sobre as medidas de prevenção.

CONCLUSÃO
Como Escola, além de oferecer garantia de aprendizagem a todos os estudantes, é fundamental
que o cuidado com toda a comunidade escolar seja uma prioridade. Entendemos que o Plano de
Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle do Novo Coronavírus – COVID-19 das Escolas
Municipais de Quinze de Novembro será um guia de orientações e procedimentos a serem adotados,
momentaneamente, sem prazo para final.

As práticas adotadas diante da pandemia da COVID-19 serão reavaliadas periodicamente,
seguindo as Orientações da Organização Mundial da Saúde. Este plano vai muito além de seguir
normas estabelecidas para a prevenção de doenças, trata-se de um compromisso da Escola em manter
um olhar atento para cada uma das questões apresentadas, oportunizando que toda a comunidade
escolar possa desfrutar de um ambiente saudável e que está contextualizado com condutas essenciais
para superarmos a atual pandemia.

AS ESCOLAS ESTÃO PREPARADAS
PARA UM RETORNO

SEGURO E CONSCIENTE,
EM DIÁLOGO COM AS FAMÍLIAS

COM O OBJETIVO DE
PRESERVAR A SAÚDE DE TODOS.

