
 
                                

VTR/srs Pág 1/21 
  

Coordenadoria de Vigilância em Saúde 

Protocolos Sanitários de Segurança referentes às medidas preventivas de 
combate à COVID-19 para educação 

Considerando todas as medidas preventivas de enfrentamento à pandemia do 
Coronavírus, as normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e os protocolos 
sanitários do Estado de São Paulo e do município de Barueri (publicado no Diário 
Oficial do Município de Barueri em 11/06/2020 pelo Decreto nº 9.151, de 10 de junho 
de 2020), recomendamos que sejam seguidas as orientações do Protocolo Sanitário 
abaixo: 

Para ambientes não contemplados no presente protocolo, deverão seguir 
orientações do protocolo geral e específicos de cada setor e subsetores. 

Subsetores:  
 
1. Geral (Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
Ensino Superior, Profissional e Complementar). 
2. Educação Infantil  
 

1. Protocolo – Geral 
 

 
DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Eventos, atividades externas e 
passeios - Qualquer atividade fora da 
unidade escolar, passeios culturais que 
envolvam uso de transporte e visitação 
em locais com aglomeração e eventos 
como feiras, palestras, seminários, 
festas, assembleias, competições e 
campeonatos esportivos estão 
suspensos e deverão seguir as 
orientações das autoridades de saúde e 
do governo para retomada de atividades. 

Obrigatório Obrigatório 

Atividades não presenciais - Priorizar 
atividades de forma virtual, incluindo 
reuniões e aulas. Adotar ensino não 
presencial combinado ao retorno gradual 
das atividades presenciais, seguindo as 
orientações das autoridades de saúde e 
do governo para retomada de atividades. 
Nota: para alunos pertencentes ao grupo 
de risco, definido pelos pais/responsáveis 

Obrigatório Obrigatório 

Distanciamento Social 
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de acordo com indicação médica, 
priorizar as atividades não presenciais. 
Distância segura – Manter a distância 
mínima entre pessoas de 1,5m (um metro 
e meio) em todos os ambientes (internos 
e externos) e durante a formação de filas, 
ressalvadas as exceções em razão da 
especificidade da atividade ou para 
pessoas que dependam de 
acompanhamento ou cuidados especiais, 
tais como crianças de creche e pré-
escola, idosos e pessoas com 
deficiência. 

Obrigatório Obrigatório 

Marcações no piso - Sempre que 
possível, utilizar marcação no piso para 
sinalizar o distanciamento de 1,5m (um 
metro e meio). 

Obrigatório Obrigatório  

Demarcação de áreas de fluxo – 
Devem ser adotadas demarcações das 
áreas de fluxo de pessoas para evitar 
aglomerações com placas de instruções, 
minimizando o número de pessoas 
concomitantemente no mesmo ambiente 
e respeitando o distanciamento mínimo. 

Obrigatório Obrigatório 

Organização entrada e saída/ 
Escalonamento de horários - Organizar 
a entrada e a saída para evitar aglome-
rações, utilizando um cronograma de 
escalonamento de horários de entrada e 
saída de acordo com a realidade escolar, 
preferencialmente fora dos horários de 
pico do transporte público. 

Obrigatório Obrigatório 

Intervalos/recreios - Devem ser feitos 
com revezamento de turmas em horários 
alternados, respeitando o distanciamento 
de 1,5m (um metro e meio) entre as 
pessoas, para evitar aglomerações. 

Obrigatório Obrigatório 

Atividades - Sempre que possível, 
priorizar atividades ao ar livre. 
Educação física, artes e correlatas 
podem ser realizadas mediante 
cumprimento do distanciamento de 1,5m 
(um metro e meio), preferencialmente ao 
ar livre. 

Obrigatório Obrigatório 

Sala dos professores, reuniões e 
apoio - Deve ser limitado a grupos 
pequenos e respeitar o distanciamento 
de 1,5m (um metro e meio) entre as 

Obrigatório Obrigatório 
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pessoas. 
Agendamentos de atendimento - 
Sempre que possível, adotar sistema de 
agendamento de horário prévio, 
prevendo maiores intervalos para o 
atendimento da comunidade escolar. 

Obrigatório Obrigatório 

Visitas - A realização de visitas nas 
casas dos alunos devem ser realizadas 
apenas quando imprescindíveis, 
seguindo os protocolos sanitários de 
segurança em saúde, tais como: 
distanciamento social, uso de proteção 
pessoal (máscara), higienização dos 
calçados, entre outros. 

Obrigatório Obrigatório 

Bibliotecas - As bibliotecas podem ser 
abertas, desde que seja respeitado o 
distanciamento de 1,5m (um metro e 
meio) entre as pessoas e as seguintes 
regras:  
a. Separar uma estante para recebimento 
de material devolvido;  
b. Receber o livro sempre com luvas;  
c. Acomodar o material recebido na 
estante separada para este fim;  
d. Não colocar esse livro no acervo nos 
próximos 5 dias, como também não o 
liberar para empréstimo;  
e. Após o período de 6 dias, usar EPI, 
higienizar com álcool 70% e papel toalha, 
descartando o papel toalha em seguida. 

Obrigatório Obrigatório 

Laboratórios - Limitar o número de 
alunos e fazer rodízios entre grupos no 
uso de laboratórios, respeitando o 
distanciamento de 1,5m (um metro e 
meio) e mantendo o uso de máscaras.  
Caso não seja possível cumprir o 
distanciamento de 1,5m (um metro e 
meio) dentro de laboratórios, garantir dis-
tância mínima de 1 metro e usar 
equipamentos de proteção extra, como 
luvas e máscaras de acetato.  

Obrigatório Obrigatório 

Avaliações, testes, provas e 
vestibulares - Podem ser realizados 
desde que seja cumprido o 
distanciamento de 1,5m (um metro e 
meio) e demais diretrizes aplicáveis deste 
protocolo, sobretudo higienização de 
espaços e equipamentos. 

Obrigatório Obrigatório 
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Distanciamento sentado – Manter 
distância mínima segura entre pessoas, 
alterando a disposição dos móveis ou 
alternando assentos e demarcando 
lugares que devem ficar vazios.  

Obrigatório Obrigatório 

Entrada	   de	   pessoas	   -‐	   evitar	   que	   pais,	  
responsáveis	   ou	  qualquer	   outra	   pessoa	  de	  
fora	  entre	  na	  instituição	  de	  ensino.	  

Obrigatório Obrigatório 

Barreiras físicas ou uso de 
Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) na impossibilidade de manter o 
distanciamento mínimo – Utilizar 
barreiras físicas ou EPI específico de 
proteção entre pessoas, no formato de 
divisórias transparentes ou protetores 
faciais, sempre que a distância mínima 
entre pessoas não puder ser mantida. 

Obrigatório Obrigatório 

Uso de elevadores – Limitar o uso 
simultâneo de pessoas nos elevadores, 
reduzir a lotação máxima, manter o 
distanciamento mínimo necessário e 
orientar os funcionários e estudantes a 
não conversarem dentro dos elevadores, 
bem como orientar a necessidade do uso 
de máscara dentro dos mesmos. 

Obrigatório Obrigatório 

Revezamento de pessoas -     
Elaborar/seguir escala de revezamento 
de funcionários que fazem uso do espaço 
para alimentação, evitando aglomerações 
e mantendo o distanciamento seguro. 

Obrigatório Não se aplica 

 

 
DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Disponibilização de álcool em gel 70% 
- Disponibilizar álcool em gel 70% em 
pontos estratégicos, como recepção, 
entrada da salas, banheiros, hall de 
elevadores, etc, para uso da comunidade 
escolar. 

Obrigatório Obrigatório 

Higienização das mãos – Incentivar a 
lavagem de mãos com água e sabonete 
e caso não seja possível, utilizar álcool 
em gel 70%, ao entrar e sair da 
instituição de ensino, ao entrar e sair das 
salas, antes das refeições, antes e após 

Obrigatório Obrigatório 

Higiene Pessoal 
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a colocação da máscara, após tossir, 
espirrar, usar o banheiro, tocar em 
dinheiro, manusear alimentos cozidos, 
prontos ou in natura, manusear lixo, 
manusear objetos compartilhados e 
outros. 
Aviso sobre higienização das mãos – 
Afixar aviso com o texto “ajude na 
prevenção de doenças – lave suas 
mãos”, próximo às pias para higienização 
das mãos. 

Obrigatório Não se aplica 

Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) – Exigir o uso e/ou disponibilizar 
os EPIs necessários aos funcionários 
para cada tipo de atividade, 
principalmente para atividades de 
limpeza, retirada e troca do lixo, 
manuseio e manipulação de alimentos ou 
livros e aferição de temperatura. 

Obrigatório Não se aplica 

Proteção pessoal – Exigir o uso de 
máscaras descartáveis ou de tecido com 
ou sem protetores faciais (face shield) em 
todos os ambientes da unidade escolar, 
bem como incentivar o uso das mesmas 
no trajeto para a escola, seja em 
transporte coletivo ou individual, e em 
lugares públicos e de convívio familiar e 
social. 
As máscaras devem ser trocadas sempre 
que estiverem úmidas, com sujeira 
aparente, danificadas, se houver 
dificuldade para respirar ou a cada três 
horas. 
Obs.: a proteção é obrigatória para 
crianças acima de 2 anos de idade e/ou 
que não apresentem problemas 
respiratórios ou inconscientes, 
incapacitados ou incapazes de remover a 
máscara sem assistência. 

Obrigatório Obrigatório 

Descarte de máscara – Indicar a 
funcionários e estudantes os locais 
específicos para descarte de máscaras, 
bem como divulgar instruções de como 
colocá-las e retirá-las com segurança, 
recomendando trocas periódicas, de 
acordo com as instruções do fabricante e 
as indicações dos órgãos sanitários e de 
saúde. 

Obrigatório Obrigatório 
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Bebedouro - Os bebedouros de pressão 
devem ser interditados ou retirados. 
Ofertar água potável de modo 
individualizado. 

Obrigatório Não se aplica 

Compartilhamento de objetos – Não 
utilizar objetos compartilhados que não 
sejam higienizados antes do uso. 

Obrigatório Obrigatório 

Vestimentas – Realizar a troca de roupa 
diariamente, assim como a higienização 
dos sapatos.  

Obrigatório Obrigatório 

Mochila e bolsas - Higienizar as 
mochilas e bolsas diariamente com 
produto desinfetante. 

Obrigatório Obrigatório 

Contato físico – Orientar os funcionários 
e estudantes para que evitem tocar os 
próprios olhos, boca e nariz e evitem 
contato físico, tais como beijos, abraços e 
aperto de mão. 

Obrigatório Obrigatório 

Higiene respiratória – Orientar 
funcionários e estudantes para que sigam 
a etiqueta de tosse a higiene respiratória 
(cobrir tosses e espirros com lenços 
descartáveis, jogá-lo fora imediatamente 
e higienizar as mãos em sequência). 

Obrigatório Obrigatório 

 

 
DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Higienização – Aperfeiçoar e reforçar os 
processos higienização dos prédios, as 
salas de aula e, particularmente, as 
superfícies que são tocadas por muitas 
pessoas (grades, mesas de refeitórios, 
carteiras, computadores, bancadas, 
puxadores de porta e corrimões), antes 
do início das aulas em cada turno e 
sempre que necessário. 

Obrigatório Não se aplica 

Sanitários – Higienizar os banheiros, 
lavatórios, superfícies de contato 
constante (torneiras, maçanetas) e 
vestiários antes da abertura, após o 
fechamento e, no mínimo, a cada três 
horas. 

Obrigatório Não se aplica 

Lixeiras – Disponibilizar lixeira com 
tampa com dispositivo que permita a 
abertura e o fechamento sem o uso das 

 
Obrigatório 

 
Não se aplica 

Higienização de Ambientes 
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mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo, 
como acionamento automático). 
Higienização da lixeira e descarte do 
lixo – Efetuar a higienização das lixeiras 
e o descarte do lixo frequentemente e 
separar o lixo com potencial de 
contaminação (EPI, luvas, máscaras, 
etc.) e descartá-lo de forma que não 
ofereça riscos de contaminação e em 
local isolado. 

 
Obrigatório 

 
Não se aplica 

Retirada de tapetes, carpetes e 
cortinas – Sempre que possível, retirar 
ou evitar o uso de tapetes, carpetes e 
cortinas, facilitando o processo de 
higienização. Não sendo possível a 
retirada, reforçar a limpeza e a 
higienização dos mesmos. 

Obrigatório Não se aplica 

Disponibilizar na entrada – Produtos de 
limpeza (álcool líquido, desinfetantes) 
para funcionários e/ou alunos poderem 
higienizar pertences pessoais (mochilas, 
celulares e outros). 

Obrigatório Obrigatório 

Ambientes abertos e arejados – 
Sempre que possível, manter os 
ambientes abertos e arejados. 

Obrigatório Obrigatório 

Ar condicionado – Quando possível, 
evitar o uso de ar condicionado. Caso o 
ar condicionado seja a única opção de 
ventilação, instalar e manter filtros e 
dutos limpos, além de realizar a 
manutenção e limpeza semanais do 
sistema de ar condicionado por meio de 
PMOC (Plano de Manutenção, Operação 
e Controle).  

Obrigatório Não se aplica 

Higienização de ambientes infectados 
- Em caso de confirmação de caso de 
COVID-19, isolar os ambientes em que a 
pessoa infectada transitou até a sua 
higienização completa. 

Obrigatório Não se aplica 

Recebimento e higienização de 
mercadorias - As embalagens 
secundárias e terciárias dos produtos, 
como caixas de papelão ou fardos 
plásticos, devem ser descartadas e as 
embalagens primárias devem ser 
desinfetadas e depois adequadamente 
armazenadas. 

Obrigatório Não se aplica 
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DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Lotação dos veículos - Adequar a 
lotação dos veículos do transporte es-
colar, intercalando um assento ocupado e 
um livre. Manter distanciamento seguro 
entre os passageiros. 

Obrigatório Não se aplica 

Orientação - Orientar estudantes para 
evitar tocar nos bancos, portas, janelas e 
demais partes dos veículos do transporte 
escolar.  

Obrigatório Obrigatório 

Uso de máscaras – Exigir o uso de 
máscaras descartáveis ou de tecido com 
ou sem protetores faciais (face shield) 
durante todo o trajeto para a escola. 
Obs.: a proteção é obrigatória para 
crianças acima de 2 anos de idade e/ou 
que não apresentem problemas 
respiratórios ou inconscientes, 
incapacitados ou incapazes de remover a 
máscara sem assistência. 

Obrigatório Obrigatório 

Embarque e desembarque – Realizar e 
intensificar a higienização com produto 
desinfetante, principalmente nas 
superfícies de contato com as mãos, tais 
como: maçanetas, acionadores de 
aberturas e fechamento de janela, cintos 
de segurança, ao embarcar e 
desembarcar os alunos;  
Intensificar a higienização dos assentos e 
cadeiras; 
Respeitar rigorosamente os horários da 
entrada e saída da unidade escolar. 

Obrigatório Não se aplica 

Alimentação durante o uso do 
transporte escolar - Não deve-se 
levar/compartilhar guloseimas, tais como: 
salgadinhos, balas, chocolate, 
refrigerante, pirulitos, entre outras, uma 
vez que a manipulação pode gerar 
contaminação. 

Obrigatório Obrigatório 

 
 
 
 

Transporte Escolar 
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DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Distanciamento - Manter o 
distanciamento em todos os espaços 
lúdicos, durante o uso e levar pequenos 
grupos. 

Obrigatório Obrigatório 

Fantasias - Interditar as fantasias, neste 
momento de pandemia, devido ao risco 
de contaminação. 

Obrigatório Obrigatório 

Livros/Gibis - Realizar somente pelos 
professores e auxiliares as leituras, sem 
que os alunos manuseiem os livros, 
evitando assim o risco de contaminação. 

Obrigatório Obrigatório 

Materiais não estruturados - Neste 
momento, os materiais não estruturados 
devem ser inutilizados, devido ao risco de 
contaminação. 

Obrigatório Obrigatório 

Motoca - Higienizar as motocas e 
carrinhos com pedal sempre antes e 
após o uso. 

Obrigatório Obrigatório 

Brinquedos - Selecionar brinquedos que 
possam ser lavados diariamente e 
higienizados, antes e após o uso e nas 
trocas dos pequenos grupos; Manter 
caixas organizadoras identificadas, 
“Brinquedos Higienizados” e “Brinquedos 
para Higienizar”, conforme forem sendo 
utilizados, levar à lavanderia, para lavar e 
higienizar; Interditar materiais de madeira 
e pelúcia neste momento, devido ao risco 
de contaminação. 
Brinquedos que não podem ser 
higienizados não devem ser utilizados.  

Obrigatório Obrigatório 

Artes - Higienizar todos os materiais 
utilizados pelos alunos em sala, evitando 
que usem um do outro (estojo, giz de 
cera, pincel, brochinha, cola, entre 
outros). 

Obrigatório Obrigatório 

Peças de Encaixe - Os brinquedos e 
jogos (mesas sextavadas e colmeias) 
deverão ser higienizados antes e após o 
uso. 

Obrigatório Obrigatório 

 

Espaços Lúdicos e de Atividades 
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DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Higienização - Os brinquedos do 
playground , devem ser higienizados a 
cada utilização. 

Obrigatório Obrigatório 

Higienização pessoal - Higienizar as 
mãos antes e após o uso do playground 
com água corrente, sabonete líquido e 
secar com papel toalha descartável. 

Obrigatório Obrigatório 

Uso do playground - Respeitar 
rigorosamente o cronograma de 
utilização de pequenas turmas, evitando 
aglomerações e mantendo o 
distanciamento necessário; Inutilizar os 
materiais não estruturados, devido ao 
risco de contaminação; Interditar o 
tanque de areia e brinquedos de madeira, 
devido ao risco de contaminação; 
Disponibilizar aos grupos, apenas 
materiais e brinquedos de fácil 
higienização. 

Obrigatório Obrigatório 

 

 
DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Calendário escolar e protocolos - 
Comunicar as famílias e os estudantes 
sobre o calendário de retorno e os 
protocolos com, no mínimo, sete dias de 
antecedência.  

Obrigatório Obrigatório 

Regras de funcionamento - Orientar 
pais ou responsáveis sobre as regras de 
funcionamento da unidade escolar na 
reabertura.  

Obrigatório Não se aplica 

Materiais de comunicação – Produzir 
materiais de comunicação para distribui-
ção a pais e estudantes na chegada às 
instituições de ensino, com explicações 
de fácil entendimento sobre a prevenção 
da COVID-19 e para atividades 
educacionais com as crianças. 

Obrigatório Não se aplica 

Ações de sensibilização - Realizar 
ações permanentes de sensibilização dos Obrigatório Não se aplica 

Playground 

Comunicação e Segurança 
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estudantes, pais e responsáveis.  
Elaboração de ações - Envolver os 
estudantes na elaboração das ações 
recorrentes de comunicação nas escolas.  

Obrigatório Não se aplica 

Higiene das mãos e comportamentos - 
Demonstrar a correta higienização das 
mãos e comportamentos positivos de 
higiene.  
Incentivar a higienização frequente e 
completa das mãos, conforme indicações 
sanitárias do Ministério da Saúde. 

Obrigatório Não se aplica 

Canais de comunicação/Atendimento - 
Priorizar e estimular o atendimento ao 
público por canais digitais (telefone, 
aplicativo ou online). 

Obrigatório Obrigatório 

Estudantes que não moram no mesmo 
município - Recomenda-se a 
comunicação do retorno com no mínimo 
dez dias de antecedência.  

Não se aplica Obrigatório 

Criança doente - Comunicar pais e 
responsáveis a importância de manter a 
criança em casa quando ela está doente.  

Obrigatório Não se aplica 

Descarte de máscaras – Orientar para o 
descarte das máscaras serem realizados 
em lixeiras comuns. A máscara não é 
considerada um lixo reciclável.  

Obrigatório Obrigatório 

Orientações importantes quanto ao 
uso do álcool: 
a) Mantenha o produto fora do     alcance 
das crianças, principalmente 
das crianças menores, entre 1 e 5 anos 
de idade;  

b) Ao aplicar o produto, não fique perto 
de fogões, isqueiros, fósforos etc. 
Mantenha o produto longe do fogo e do 
calor;  

c) Evite o armazenamento desses 
produtos em recipientes diferentes e 
não etiquetados; 

d) Não utilize o produto em forma de 
aerossol nas crianças;  

e) Cuidado para que não haja contato do 
produto com os olhos; 

Obrigatório Obrigatório 
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f) O álcool gel pode ser extensivo ao uso 
infantil, desde que aplicado por um adulto 
ou sob a supervisão de um adulto. 
Acompanhamento das 
recomendações atualizadas – 
Acompanhar rigorosamente as reco-
mendações dos órgãos competentes 
para implementação de novas medidas, 
produtos ou serviços de prevenção. 

 
Obrigatório 

 
Obrigatório 

 

 
DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Aferição	   da	   temperatura	   - Aferir a 
temperatura corporal dos alunos, 
funcionários, pais e todas as pessoas 
que adentrarem a unidade escolar, 
restringindo o acesso e redirecionando 
para receber cuidados médicos caso 
esteja acima de 37,5ºC.  
A aferição pode ocorrer também em 
outros momentos, se houver 
necessidade, além da entrada.	  
Utilizar preferencialmente termômetro 
sem contato (Infravermelho). Em caso de 
aparelho digital, fazer a higienização an-
tes e depois do uso. 
Crianças	   ou	   adolescentes	   devem	   aguardar	  
em	   local	   seguro	   e	   isolado	   até	   que	   pais	   ou	  
responsáveis	  possam	  buscá-‐los.	  	  

Obrigatório Não se aplica 

Aferição de temperatura em casa - 
Orientar pais, responsáveis e alunos a 
aferirem a temperatura corporal antes da 
ida para a instituição de ensino e ao 
retornar. Caso a temperatura esteja 
acima de 37,5°C, a recomendação é ficar 
em casa.  

Não se aplica Obrigatório 

Sala/área para isolar - Separar uma sala 
ou uma área para isolar pessoas que 
apresentem sintomas até que possam 
voltar para casa  

Obrigatório Não se aplica 

Retorno de zonas de risco - Monitorar 
os eventuais sintomas dos funcionários 
por 14 dias, verificando a temperatura do 
corpo duas vezes ao dia caso tenha 
retornado de uma zona de risco (acima 

Obrigatório Não se aplica 

Monitoramento das Condições de Saúde 
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de 37,5ºC), preferencialmente mantendo 
o funcionário em teletrabalho ou afastado 
nesse período, quando possível. 
Apoio e acompanhamento – Sempre 
que possível, disponibilizar apoio e 
acompanhamento psicológico a 
funcionários e seus familiares. 

Obrigatório Não se aplica 

 

 
DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Manual de Boas Práticas de 
Manipulação e Procedimentos 
Operacionais Padronizados - Os 
procedimentos já preconizados no 
nesses documentos das cozinhas devem 
continuar sendo fielmente seguidos. 

Obrigatório Não se aplica 

Estado de saúde dos funcionários -  O 
trabalhador deve estar em bom estado de 
saúde para realizar as suas funções. 

Obrigatório Não se aplica 

Distanciamento	   social	   -‐	   Recomenda-se 
que o espaçamento físico entre os 
funcionários atenda às recomendações 
de distanciamento mínimo de 1,5 (um 
metro e meio). A distância mínima dentro 
da cozinha poderá ser reduzida para 1 
metro, desde que todos estejam fazendo 
uso de máscaras e luvas.	  

Obrigatório Não se aplica 

Vestimenta	  (uniformes)	  -‐	  A	  vestimenta	  deve	  
estar	  limpa,	  ser	  trocada	  diariamente	  e	  de	  uso	  
restrito	  ao	  ambiente	  de	   trabalho,	  não	  sendo	  
permitida	   a	   circulação	   de	   funcionários	  
uniformizados	  fora	  das	  áreas	  de	  produção.	  

Obrigatório Não se aplica 

Higiene	   das	   mãos	   –	   Intensificar	   a higiene 
das mãos em pia exclusiva para a 
higienização que porte suporte com 
sabonete líquido neutro, inodoro e 
antisséptico e suporte com papel toalha 
não reciclado e descartável.	  

Obrigatório Não se aplica 

Proteção Individual - Utilizar redes de 
proteção nos cabelos e usar máscaras 
descartáveis ou de tecido durante todo 
período de permanência na cozinha. As 
máscaras não devem ser retiradas para 
falar e nem deslocadas para o queixo, 

 
 

Obrigatório 

 
 

Não se aplica 

Alimentação Escolar e Merenda 



 
                                

VTR/srs Pág 14/21 
  

pescoço, nariz, topo da cabeça etc.  
Caso seja necessário retirá-la 
momentaneamente para atividades 
inevitáveis, como beber água, deve-se 
removê-la cuidadosamente pelas alças, 
presas às orelhas ou à cabeça, de forma 
a evitar tocar o tecido na parte frontal, 
onde há alta concentração de gotículas 
expelidas pela boca e nariz, e higienizar 
as mãos logo em seguida. 
Seguir as orientações para confecção, 
uso, troca e higienização de máscaras de 
tecido de acordo com Nota Técnica 
nº47/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVI
SA.  
Equipamentos	   de	  Proteção	   Individual	   (EPIs)	  
reutilizáveis	  -‐	  A troca e a higiene dos EPIs 
reutilizáveis, tais como aventais, 
protetores faciais, luvas, botas, entre 
outros, deve ocorrer em local apropriado 
e seguro, visando a não contaminação do 
ambiente, de si e	  de outras pessoas.	  

Obrigatório Não se aplica 

Descarte das máscaras	   -‐	  As máscaras 
usadas devem ser descartadas em lixeira 
apropriada com pedal, fora da cozinha.	  

Obrigatório Não se aplica 

Uso	  de	  luvas	  
Luvas	   Descartáveis	   –	   deverá	   ser	   utilizada	  
com	  o	  objetivo	  de	  evitar	  o	  contato	  direto	  das	  
mãos	   com	   alimentos	   prontos	   para	   o	  
consumo.	   Conforme	   Nota	   Técnica	   no	  
47/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA;	  	  
Luvas	  de	  Borracha	  –	  deverá	  ser	  utilizada	  para	  
higienização	   de	   equipamentos	   de	   grande	  
porte,	  paredes	  e	  pisos.	  

Obrigatório Não se aplica 

Mamadeiras,	   bicos	   e	   copos	   de	   transição	   -‐	  
Esterilizar as mamadeiras, bicos e copos; 
Identificar com o nome de cada criança, 
os mesmos não podem ser 
compartilhados.	  

Obrigatório Não se aplica 

Higiene	   de	   superfícies	   de	   contato	   com	  
alimentos	   -‐	   As	   superfícies	   de	   contato	   direto	  
com	  o	  alimento,	  como	  bancadas	  e	  tábuas	  de	  
corte,	   devem	   ser	   lavadas	   com	   água	   e	  
detergente,	   enxaguadas,	   desinfetadas	   (ex:	  
com	   uso	   de	   solução	   clorada	   borrifada),	  

Obrigatório Não se aplica 
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enxaguadas	   novamente	   e	   deixadas	   secar	  
naturalmente.	  
Higiene	   de	   pratos	   e	   talheres	   -‐	   Os	   pratos	   e	  
talheres	   utilizados	   no	   consumo	   da	   refeição	  
devem	   ser	   limpos	   (remoção	   de	   sujidades),	  
lavados	  com	  água	  e	  detergente,	  enxaguados,	  
desinfetados	  (ex:	  com	  uso	  de	  solução	  clorada	  
borrifada),	   enxaguados	   novamente	   e	  
deixados	  secar	  naturalmente. 

Obrigatório Não se aplica 

Higienização	   de	   ambientes,	   móveis,	  
equipamentos	   e	   utensílios	   -‐Aperfeiçoar	   e	  
reforçar	   os	   processos	   de	   limpeza	   e	  
higienização	   de	   todos	   os	   ambientes,	  
equipamentos	   e	   utensílios,	   incluindo	   pisos,	  
paredes,	   cadeiras,	   mesas,	   cadeirões,	  
bancadas,	   geladeiras,	   freezers,	   tábuas	   de	  
corte,	  etc,	  ao	  início	  e	  término	  de	  cada	  dia.	  	  

Obrigatório Não se aplica 

Recebimento e higienização de 
mercadorias - As embalagens 
secundárias e terciárias dos produtos, 
como caixas de papelão ou fardos 
plásticos, devem ser descartadas e as 
embalagens primárias devem ser 
desinfetadas e depois adequadamente 
armazenadas.	  

Obrigatório Não se aplica 

Refeições/Intervalos - Promover o 
distanciamento de 1,5m (um metro e 
meio) para servir a refeição;  
Realizar todas as refeições no refeitório, 
com escalonamento de horários;  
Sinalizar os locais em que cada aluno 
deverá sentar para realizar as refeições; 
Demarcar as mesas e assentos, 
prezando pelo distanciamento social. 
Quando não for possível, recomenda-se 
distanciamento de 1m (um metro), com 
divisória separando fisicamente as 
pessoas. 

Obrigatório Não se aplica 

Fluxo/Organização de filas - A unidade 
escolar deve controlar o fluxo de entrada 
de alunos no local, de forma que não 
haja aglomeração e se garanta a 
distância mínima recomendada; 
Demarcar espaço para ida e volta dos 
professores, auxiliares e alunos, para 
retirada da merenda escolar, bem como a 
devolução dos utensílios utilizados; 

Obrigatório Obrigatório 
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Refeitórios e cantinas devem garantir 
distanciamento de 1,5m (um metro e 
meio) nas filas e proibir aglomeração nos 
balcões utilizando sinalização no piso. 
Refeições – Berçário - Realizar as 
refeições em espaço apropriado, próximo 
ao lactário; 
Manter distanciamento de no mínimo 
1,5m (um metro e meio); Higienizar os 
bebês (bocas e mãos), com água 
corrente, sabonete e secar com toalha 
individual do bebê, após as refeições;  
Higienizar as toalhas dos alunos 
diariamente (cada aluno trará a sua de 
casa e será trocada todos os dias). 

Obrigatório Não se aplica 

Higienização das mesas e cadeirinhas 
do refeitório - Intensificar a limpeza com 
água corrente e sabão das mesas e 
cadeirinhas; Higienizar com produto 
desinfetante, antes e após cada refeição. 

Obrigatório Não se aplica 

Distribuição de refeição - Priorizar, 
sempre que possível, refeições emprata-
das ao invés do autosserviço (self-
service). 
Os profissionais que preparam e servem 
alimentos devem utilizar protetores 
faciais (face shield) e ficarão 
responsáveis por montar os pratos para 
os alunos, a fim de não haver 
compartilhamento de utensílios entre 
eles. 

Obrigatório Não se aplica 

Acondicionamento	   de	   máscaras	   durante	   as	  
refeições	   -‐	  Providenciar um saco plástico 
limpo e identificado para cada aluno 
acondicionar a máscara durante a 
alimentação ou após a refeição, substituir 
por uma máscara higienizada. 

 
Obrigatório 

 
Obrigatório 

 

Bebedouros	   e	   alimentos	   -‐	   Fornecer	  
alimentos	   e	   água	   potável	   de	   modo	  
individualizado.	   Caso	   a	   água	   seja	   fornecida	  
em	   galões,	   purificadores,	   bebedouros	   ou	  
filtros	  de	  água,	  cada	  um	  deve	  ter	  seu	  próprio	  
copo.	  

Obrigatório 
 

Obrigatório 
 

Alimentação	   –	   Funcionários	   -‐	   Para	   os	  
funcionários	   que	   consumirem	   a	   refeição	   da	  
unidade	   escolar,	   o	   prato	   deverá	   ser	   servido	  
pelas	  merendeiras,	  assim	  como	  o	  dos	  alunos,	  

Obrigatório 
 

Obrigatório 
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para	   evitar	   que	   várias	   pessoas	   toquem	   nos	  
utensílios.	  
Funcionários	   que	   trazem	   de	   casa	   sua	  
refeição,	   deverão	   também	   trazer	   seus	  
talheres	  e	  copos.	  
OBS:	   os	   funcionários	   que	   optarem	   por	   levar	  
seus	   próprios	   utensílios	   deverão	   guardá-‐los	  
protegidos	  e	  higienizá-‐los	  posteriormente	  em	  
suas	   residências,	   a	   fim	   de	   se	   evitar	  
contaminação.	  

Subsetor:	  Educação	  Infantil	  
 

• Considerar todas as diretrizes do protocolo geral que se aplicam para o subsetor 
e mais as específicas. 

 

 
DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Distanciamento berços - Colocar os 
berços ou outros locais onde as crianças 
dormem com distanciamento de 1,5m 
(um metro e meio). Profissionais devem 
fazer uso de máscara a todo momento.  

Obrigatório Não se aplica 

Organização entrada e saída - 
Organizar a entrada e a saída de pais ou 
responsáveis, que devem usar máscaras.  

Obrigatório Obrigatório 

Pais e/ou responsáveis – É 
recomendável que a mesma pessoa, 
exceto as de grupo de risco para COVID-
19, leve e busque a criança todos os 
dias. Todos devem estar fazendo uso de 
máscara.  

Não se aplica Recomendável 

Intervalos - Fazer intervalos intercalados 
entre as turmas para reduzir a 
quantidade de crianças em um mesmo 
espaço.  

Obrigatório Obrigatório 

Atividades de movimento - Podem ser 
realizadas com grupos menores de 
crianças, preferencialmente ao ar livre, e 
os profissionais devem fazer uso de 
máscara.  

Obrigatório Obrigatório 

2. Educação Infantil  

Distanciamento Social 
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Grupos/turmas - Separar as crianças 
em grupos ou turmas fixas e não misturá-
las.  

Obrigatório Obrigatório 

 

 
DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Higiene das mãos - Lavar as mãos após 
todas as atividades  (ex: chegar e sair da 
escola, após cada aula, antes e após as 
refeições) com água corrente, sabonete 
líquido/sabão neutro e secar com toalhas 
descartáveis. 

Obrigatório Obrigatório 

Higiene das mãos -  funcionários - 
Todos os profissionais devem higienizar 
as mãos, conforme as indicações da 
Anvisa, frequentemente e após o contato 
com cada criança, especialmente antes e 
após trocar fraldas, preparar e servir 
alimentos, alimentar crianças e ajudá-las 
no uso do banheiro.  

Obrigatório Não se aplica 

Brinquedos - Crianças não devem levar 
brinquedos de casa para a escola.  Não se aplica Obrigatório 

Alimentos - Crianças não devem 
manipular alimentos em atividades 
pedagógicas.  

Obrigatório Obrigatório 

Objetos pessoais - Impedir que objetos 
de uso pessoal sejam usados por mais 
de uma criança, como pentes para o 
cabelo, copos e talheres.  

Obrigatório Não se aplica 

Repouso -  Preparar a sala para o 
repouso, manter o distanciamento de 
1,5m (um metro e meio) entre os 
colchões/berços; Deixar os espaços 
arejados; Manter as portas e janelas 
abertas, para a circulação do ar; 
Higienizar o rosto e as mãos do bebê, 
com água corrente e sabonete líquido, 
secando com a toalha individual do bebê, 
antes e após o repouso. 

Obrigatório Não se aplica 

Roupas de Cama e Banho - Intensificar 
a lavagem diária dos lençóis, babadores, 
toalhas, cobertores, mantas, entre outros; 
Substituir os itens diariamente. 

Obrigatório Obrigatório 

 

Higiene Pessoal 
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DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Higienização da sala de aula – 
Berçário - Intensificar a higienização de 
berços, colchões, antes e após utilização; 
Intensificar a limpeza do piso, 
maçanetas, prateleiras, brinquedos de 
plástico ou borracha e demais objetos 
existentes na sala.	  

Obrigatório Não se aplica 

Caminhando nos espaços - Berçário 
Utilizar carrinhos de bebê, com protetores 
apropriados (confeccionado em TNT, 
lençol de berço ou similares) garantindo o 
distanciamento entre os alunos no trajeto 
de um ambiente para outro;  
Higienizar os carrinhos com produto 
desinfetante adequado e lavar o protetor 
de carrinho, após o uso; 
Intensificar	   a	   higienização	   do	   cinto	   de	  
segurança.	  

Obrigatório Não se aplica 

Bebê conforto - Utilizar bebê conforto 
com protetor descartável; Higienizar a 
bebê conforto, antes e após o uso; 
Identificar e utilizar um protetor para cada 
bebê; Intensificar a higienização do cinto 
de segurança. 

Obrigatório Não se aplica 

Material Sensorial de Estimulação -  
Higienizar, antes e após o uso com água 
corrente e detergente neutro. 

Obrigatório Não se aplica 

Pertences Pessoais – Orientar que 
todos os objetos pessoais da criança 
estejam identificados;  
Trazer	   a	   chupeta	   em	   pote	   com	   tampa,	  
individualizado;	   Disponibilizar	   em	   último	  
caso,	   se	   a	   criança	   conseguir	   ficar	   sem	   a	  
chupeta,	   não	   ofertar;	   Esterilizar	   com	   água	  
fervente,	  caso	  caia	  no	  chão;	  	  
Acondicionar	   na	   mochila,	   em	   saquinhos	  
individuais	   as	   roupas	   adequadas	   a	   cada	  
temperatura,	  bem	  como	  as	  trocas	   limpas	  e	  
sujas;	  	  
Higienizar	  diariamente	  os	  objetos	  de	  apego	  
e	  mochilas.	  

Obrigatório Não se aplica 

Limpeza e Higienização de Ambientes 
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Higienização de brinquedos, trocador 
e tapetes de estimulação - Higienizar 
brinquedos, trocador (após cada troca de 
fralda), tapetes de estimulação e todos os 
objetos de uso comum antes do início 
das aulas de cada turno e sempre que 
possível.	  

Obrigatório Não se aplica 

SANITÁRIOS/SALA DE BANHO E TROCA 
DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA ESTUDANTES 

Higiene	   do	   ambiente	   –	   Intensificar	   a	  
higiene	   das	   cubas,	   pisos,	   vasos	   sanitários,	  
torneiras,	   descargas,	   interruptores,	   entre	  
outros;	  	  
Criar	   cronograma	   limpeza	   e	   retirada	   do	  
lixo,	  e	  manter	  afixado	  nos	  ambientes;	  	  
Higienizar	  sistematicamente	  os	  trocadores,	  
a	   bancada	   e	   os	   colchonetes,	   com	   produto	  
desinfetante	   apropriado	   e	   papel	   ou	   panos	  
descartáveis,	  após	  cada	  troca;	  
Intensificar	  a	  limpeza	  das	  cubas,	  lavar	  com	  
água	  corrente	  e	  sabão,	  após	  a	  utilização	  de	  
cada	  criança;	  	  
Afixar	   cartazes	   ilustrativos	   orientando	   o	  
procedimento	   de	   higienização	   das	   mãos,	  
preferencialmente	  plastificados. 

Obrigatório Não se aplica 

Higiene	  pessoal	  -‐	  Lavar	  as	  mãos	  com	  água	  
e	   sabão,	   antes	   e	   depois	   de	   utilizar	   o	  
banheiro;	  	  
Afixar	   cartazes	   ilustrativos	   orientando	   o	  
procedimento	  de	  higienização	  das	  mãos,	  se	  
possível,	  plastificados;	  	  
Escalonar	   a	   escovação,	   com	   supervisão	   e	  
orientação	   de	   um	   adulto,	   respeitando	   o	  
distanciamento	   necessário	   (colocar	   os	  
alunos	   nas	   demarcações	   já	   feitas	   nos	  
espaços),	   podendo	   ser	   realizada	   no	   lado	  
externo	   do	   banheiro	   -‐	   pias	   externas);	  
Intensificar	   os	   cuidados	   com	   a	   escovação,	  
mantendo	  a	  escova	  de	  dentes,	  higienizada,	  
acondicionada	  individualmente	  com	  tampa	  
dentro	  da	  mochila;	  	  
Manter	   os	   cabelos	   limpos	   e	   se	   possível,	  
presos,	  não	  compartilhar	  pentes	  e	  escovas;	  	  
Acondicionar	   as	   roupas	   das	   crianças	   de	  
maneira	  individual;	  	  
Intensificar	   a	   orientação	   sobre	   ter	   várias	  

Obrigatório Não se aplica 
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crianças	   sendo	   trocadas	   ao	  mesmo	   tempo	  
na	   sala	   de	   banho,	   garantindo	   o	  
distanciamento;	  	  
Atentar-‐se	   ao	   local	   das	   trocas	   que	   devem	  
acontecer	   exclusivamente	   na	   sala	   de	  
banho/troca. 
Distanciamento	   -‐	   Manter	   o	  
distanciamento	  durante	  o	  uso	  do	  banheiro,	  
evitando	  a	  entrada	  de	  grupos;	  Demarcar	  no	  
chão	   o	   local	   de	   espera	   na	   fila	   do	   lado	   de	  
fora	   do	   banheiro,	   respeitando	   o	  
distanciamento	  necessário	  exigido,	  sempre	  
com	  a	  supervisão	  de	  um	  adulto. 

Obrigatório Não se aplica 

Troca	   de	   Fraldas	   -‐	   Utilizar	   luvas	  
descartáveis	   a	   cada	   troca	   de	   fraldas	   e	  
quando	  houver	  necessidade;	  
Não	   pode	   haver	   várias	   crianças	   sendo	  
trocadas	   ao	   mesmo	   tempo	   na	   sala	   de	  
banho;	  	  
Acondicionar	   nas	   mochilas,	   as	   roupas	  
limpas,	  e	  sujas	  em	  sacos	  individuais;	  	  
Intensificar	   o	   descarte	   dos	   lixos,	  
principalmente	  o	  das	  fraldas;	  	  
Utilizar	   lixeiras	   com	   tampa	   acionada	   por	  
pedal	  e	  com	  sacos	  descartáveis.	  

Obrigatório Não se aplica 

 


