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O coronavírus causador da COVID-19 é espalhado 
principalmente por gotículas respiratórias liberadas 
quando as pessoas falam, tossem ou espirram. Pensa-se 
que o vírus possa se espalhar para as mãos a partir de uma 
superfície contaminada e depois para o nariz ou a boca, 
causando infecção. Portanto, práticas de prevenção pessoal 
(como lavar as mãos, ficar em casa quando doente) e 
limpeza e desinfecção ambiental são princípios importantes
abordados neste documento. Felizmente, existem várias 
ações que as escolas podem adotar para ajudar a reduzir o 
risco de exposição ao coronavírus durante as sessões e 
atividades da escola.

Este protocolo setorial, sob as linhas mestras do protocolo 
geral, estabelece as obrigações de saúde para as Escolas 
Particulares do Estado do Ceará.
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atividades 
presenciais
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Organizar espaços para que alunos e professores 
mantenham uma distância de 1,5m - 2,0m entre 
eles e as demais pessoas em todas as atividades 
presenciais

Ventilação: garantir que os ambientes estejam o 
mais arejados possível, especialmente as salas de 
aula, realizando a atividade educacional, sempre 
que viável, em áreas abertas

do ambiente em prol 
do distanciamento

1

Fluxo e marcações: 
Fornecer guias físicos, como fita adesiva no 
chão ou nas calçadas e placas nas paredes, 
para garantir que funcionários e crianças 
permaneçam pelo menos 2 metros 
afastados nas filas

Adicionar barreiras físicas, como telas 
flexíveis de plástico, entre as pias dos 
banheiros, especialmente quando elas não 
podem ficar a pelo menos 1 metro de 
distância

Criar “rotas de mão única” nos corredores

Organização
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Alimentação:
Suspender serviços tipo self-service

Pedir às crianças que tragam suas próprias 
refeições, ou servir refeições 
individualmente, evitando refeitórios 
comunitários, se possível

Evitar o compartilhamento de alimentos e 
utensílios e garantir a segurança das crianças 
com alergias alimentares

Trabalhadores dos refeitórios deverão 
manter os cabelos presos e não utilizar 
bijuterias, joias, anéis, relógios e outros 
adereços, para assegurar a correta 
higienização das mãos

[IES] Orientar alunos e profissionais para que 
se alimentem somente em espaços 
indicados e seguindo as orientações

Virar as mesas de frente para a mesma direção 
(em vez de se encararem) ou pedir aos alunos que 
se sentem em apenas um lado da mesa, espaçados

Medir a temperatura, no momento da 
entrada, de todas as pessoas que cheguem à 
escola. Solicitar que família envie declaração diária 
de ausência de sintomas

Cartazes: Afixar sinais em locais altamente visíveis 
(por exemplo, portarias, banheiros) que 
promovam medidas de proteção diárias e 
descrever como parar a propagação de germes
(como lavar as mãos adequadamente e usar 
máscara de tecido para cobrir o rosto)
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Designar uma sala para isolamento temporário 
dos alunos que apresentarem sintomas quando já 
no ambiente escolar

Fechar espaços de uso comum, como refeitórios 
e parquinhos, se possível; caso contrário, intercalar 
o uso, limpar e desinfetar entre usos

Adaptar bebedouros para uso somente como 
forma de encher garrafas pessoais

Para espaços dedicados às práticas esportivas, 
em decorrência do risco de transmissão pelo suor 
ou outros veículos de transmissão expelidos no 
momento dos exercícios, o distanciamento deve 
ser maior, com as recomendações variando de 
1,5m de distância para áreas de atividades 
coletivas e pesos livres e 4m para áreas de 
treino, piscinas e vestiários. É recomendado 
delimitar os espaços com fita ou sinalizações.

Restringir o uso de elevadores a 1/3 de sua 
capacidade e priorizar seu uso por pessoas com 
problemas de mobilidade

Infantil: Nos espaços de sono/descanso afastar 
camas maior que 2m e garantir que colaboradores 
entrem somente de meias ou com sapatos 
específicos para o ambiente

IES:
Colocar fita sinalizadora no chão demar-
cando o distanciamento mínimo de 1,5m nas 
clínicas e laboratórios

Dispor móveis e objetos de uso individual 
garantindo o distanciamento mínimo de 1,5m 
nas clínicas e laboratórios
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qualidade do ar, limpeza 
e desinfecção

2

Limpeza: 
– Higienizar as dependências da unidade 

educacional diariamente com água 
sanitária diluída em 1 colher de sopa por litro 
de água, pulverizando em todos os 
ambientes, antes da chegada das pessoas 
envolvidas nas atividades presenciais

– Limpar e desinfetar as superfícies frequen-
temente tocadas (por exemplo, equipamen-
tos de playground, maçanetas, bebedouros) 
entre cada uso ou tanto quanto possível

–  Desenvolver um cronograma para aumen-
tar a limpeza e desinfecção de rotina nos 
intervalos das aulas

Higienização

Instalar pias com água e sabão em todos os 
espaços físicos [alternativa: disponibilizar álcool gel 
70%] especialmente em salas de aula

Disponibilizar em todas as vias de ingresso ao 
ambiente educacional tapetes sanitizantes 
úmidos com água sanitária

Garantir o uso e armazenamento seguros e 
corretos de produtos de limpeza e desinfecção, 
incluindo o armazenamento seguro de produtos 
fora do alcance das crianças
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Ventilação: 
– Assegurar-se que os sistemas de ventilação 

funcionem corretamente e aumentar a 
circulação do ar externo o máximo possível, 
por exemplo, abrindo janelas e portas. Não 
abrir janelas e portas se isso representar um 
risco à segurança ou à saúde (por exemplo, 
risco de queda) para as crianças que usam a 
instalação 

– Onde for necessário manter o uso de 
aparelhos de ar-condicionado limpar filtros 
diariamente e, se possível, manter as janelas 
e portas abertas

Limitar o uso de objetos compartilhados (por 
exemplo, equipamentos de ginástica ou educação 
física, materiais de arte, brinquedos, jogos) ou 
limpá-los entre os usos

IES: Nos setores de assistência a pacientes, 
superfícies como bancadas e carrinho auxiliar 
devem ser cobertas por campos descartáveis e 
impermeáveis, que deverão ser trocados após a 
saída de cada paciente e antes da entrada do 
próximo
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uso de máscaras 
e etiqueta respiratória
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Isolamento: 
– Incentivar alunos e profissionais a ficarem 

em casa quando apresentarem sintomas ou 
após contato com caso confirmado 

– Promover o isolamento imediato de 
qualquer pessoa que apresente sintomas 
da covid-19, orientando-a e a seus familiares 
a realizar a imediato procedimento de 
quarentena de 14 dias em sua residência

Cuidados 
pessoais

Incentivar a equipe e os alunos a cobrir a tosse e 
espirros com o cotovelo ou um lenço de papel e 
lavar as mãos logo em seguida

Disponibilizar em todas as vias de ingresso ao 
ambiente educacional tapetes sanitizantes 
úmidos com água sanitária

Ensinar os alunos a zelarem pelo seu espaço 
pessoal, acostumando-os a afastarem-se para 
criar distanciamento entre si e os demais

Ensinar e reforçar a lavagem frequente das 
mãos com água e sabão por pelo menos 20 
segundos
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Máscaras: 
– Ensinar o uso de máscaras de tecido por 

funcionários e alunos (somente os maiores 
de 2 anos), conforme possível. Máscaras são 
mais essenciais nos momentos em que o 
distanciamento físico é difícil. Elas se 
destinam a proteger outras pessoas caso o 
usuário esteja infectado sem saber. Os 
indivíduos devem ser lembrados com 
frequência para não tocar na cobertura do 
rosto e lavar as mãos com frequência

– Criar rotina de troca da máscara após 2h de uso

Educação em saúde: 
– Desenvolver rotina de ensino contínuo para 

alunos e trabalhadores sobre este protocolo 
de saúde, com especial ênfase na correta 
utilização de máscaras, higienização de mãos 
e objetos e respeito ao distanciamento social 
seguro no ambiente escolar 

– Estimular a hidratação e alimentação saudável 
como forma de manter a imunidade pessoal

Alimentação: 
– Estimular o uso de itens descartáveis em 

serviço de alimentação (por exemplo, 
utensílios, pratos) 

– Em momentos de alimentação (e portanto 
sem as máscaras) orientar os alunos para 
buscarem manter o silêncio

Recomendar a alunos e trabalhadores para que na 
medida do possível tragam calçado adicional 
limpo para utilização exclusivo dentro de sala de aula
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das atividades incluindo 
educação em saúde 
física e mental
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Planejamento 

• Não programar eventos ou atividades esporti-
vas que atraiam público ou levem a aglomerações 

• Orientar os professores para que planejem suas 
aulas de forma a não induzir o contato entre 
alunos nem o compartilhamento de materiais 
de uso pessoal

• Sempre que possível realizar as atividades educa-
cionais em espaços abertos

• Organizar turmas e horários de aula para que os 
alunos possam sentar-se com distâncias superi-
ores a 1,5m entre eles 

• Evitar o compartilhamento de dispositivos 
eletrônicos, brinquedos, livros e outros jogos ou 
material didático 

• Solicitar às famílias que somente enviem a escola 
o material didático essencial (não enviar 
brinquedos, tablets, etc)

• Oferecer opções para estudantes com maior risco 
de doença grave que limitem o risco de exposição 
(por exemplo, maiores oportunidades virtuais 
de aprendizado)
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• Alternar horários de intervalos [e final de aula] 
para que a quantidade de alunos nos pátios seja a 
menor possível

• Organizar eventos e reuniões de grupos virtual-
mente, se possível, e promover o distanciamento 
social de pelo menos 2m entre as pessoas, se os 
eventos forem realizados presencialmente. Limitar 
o tamanho do grupo na medida do possível

• Caso o professor esteja a mais de 2m dos alunos 
ele poderá ficar sem máscara enquanto ministra 
sua aula

• Educação em saúde: orientar alunos a buscar 
zelar pelo seu espaço pessoal, criando sempre uma 
distância segura entre eles e as demais pessoas

• Saúde emocional: programar atividades de acolhi-
mento de forma a identificar e apoiar as crianças e 
adolescentes que estiverem em estado de sofrimen-
to emocional (morte na família, perda de renda, 
trauma do isolamento ou violência doméstica 

• Infantil: 
– Elaborar regras específicas para momentos 

coletivos como parque e lanche

– Suspender atividades como dia do 
brinquedo, uso de massinha, comemoração 
de aniversários na escola pois induzem à 
troca e ao contato físico entre crianças

– Evitar, na medida do possível, propostas de 
atividades no chão da sala 

– Não planejar atividades de dar as mãos nem 
usar a prática durante os deslocamentos
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por parte das famílias 
e com a equipe
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Cuidados 

• Notificar a existência de casos confirmados de 
covid-19 às autoridades de saúde do município 
detectados em alunos, professores e demais 
colaboradores, imediatamente após a tomada de 
conhecimento

• Estimular alunos e profissionais a fazer o 
auto-isolamento em casos de contato com o 
vírus ou suspeição

• Oferecer opções para funcionários com maior 
risco de doenças graves (incluindo idosos e 
pessoas de todas as idades com comorbidades) 
que limitam o risco de exposição (por exemplo, 
teletrabalho, responsabilidades modificadas do 
trabalho que limitam o risco de exposição)

• Estimular famílias a limitar o uso de cada peça de 
uniforme por somente um dia

• Estimular famílias a deixarem seus filhos na 
escola somente durante o horário das aulas (vir 
buscar logo ao término da aula)

• Fazer o possível para que acesso à escola fique 
limitado aos alunos e profissionais (pais deixar-
em os alunos na porta da escola sem entrar)

sinepe-ce.org.br



• Revisar diariamente os protocolos de saúde 
com os colaboradores

• Definir protocolos institucionais para casos 
confirmados

• Educação em saúde: desenvolver treinamento 
intenso e contínuo às famílias sobre este protocolo 
de saúde, com especial ênfase na colaboração na 
orientação de seus familiares e na sua corresponsa-
bilidade no sucesso dessas medidas, inclusive com 
a rápida e fidedigna comunicação à instituição de 
ensino e às autoridades de saúde no caso de 
constatação de algum dos sintomas da covid-19

• Se possível, todos os funcionários deverão ser 
vacinados contra gripe, a fim de prevenir ocorrên-
cias de influenza que podem ser confundidas com 
a infecção pelo novo coronavírus

• Tanto os funcionários, como os docentes e 
discentes antes de chegar à escola, deverão usar 
máscara descartável. Não se comunicar desnec-
essariamente com pessoas para evitar transmissão 
por gotículas de saliva

• Infantil: Somente um adulto acessar a escola para 
deixar / pegar a criança nas salas do Infantil 1, 2 e 3

• IES: Nas práticas laboratoriais a utilização dos EPIs 
deverá conciliar os cuidados de prevenção do vírus 
com os cuidados naturais específicos da prática 
(ex. gorro, luva, avental, protetor ocular)
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transportadores 
escolares e organização 
das calçadas
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Outras
medidas

• Recomendar aos transportadores escolares para 
criar distância entre as crianças (por exemplo, 
acomodar uma criança por linha, pular as linhas) 
quando possível

• Solicitar às autoridades municipais que 
fiscalizem as calçadas das escolas para coibir o 
comércio de ambulantes que impacta 
negativamente o distanciamento social
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Rua Senador Pompeu,1381 
Centro - Fortaleza/CE

sinepe-ce@sinepe-ce.org
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