


QUERIDA COMUNIDADE ESCOLAR 
A Escola Redentorista Instituto Menino Deus, desde o início da pandemia, está implantando 

medidas de prevenção, monitoramento e controle da transmissão do novo Coronavírus – 

COVID-19. Com base nas orientações do Centro de Operações de Emergência em Saúde 

para a Educação, a nível local, municipal e estadual, a escola apresenta esta Cartilha de 

Prevenção ao COVID-19, que sintetiza as ações que auxiliarão nos preparativos para um 

retorno seguro e confortável às aulas presenciais. 

Os protocolos aqui apresentados preparam a 

retomada gradual das atividades presenciais na 

escola. Sabemos que muitos são os desafios 

desse momento e esse preparo do retorno aos 

trabalhos escolares presenciais depende da 

parceria família e escola que sempre mantivemos. 
 

Então, apresentamos a vocês, estudantes, 

educadores, colaboradores, famílias e toda 

comunidade do IMD, algumas orientações com o 

objetivo de realizarmos um retorno seguro a 

nossa querida Escola Redentorista Instituto 

Menino Deus. 
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NOSSA ESCOLA DIFERENTE 

 Uso obrigatório de máscaras de proteção facial nas 

dependências da escola, a partir de 2 anos de idade. 

 Fluxos de sentido único para entrada, permanência, 

circulação e saída de alunos e trabalhadores, visando 

resguardar o distanciamento mínimo obrigatório e evitar 

aglomerações. 

 Demarcação no piso dos espaços físicos, de forma a 

facilitar o cumprimento das medidas de distanciamento 

social.  

 Disponibilização de tapetes sanitários, com água sanitária 

diluída em água, para higienização dos calçados na 

entrada da escola. 

 Disponibilização de álcool em gel, sabão e lixeiras de 

pedal, de forma segura, em diferentes locais, como 

corredores, banheiros, entrada e saída da escola, 

ambientes comuns. 

 Acesso controlado de visitantes e fornecedores no interior 

das dependências das instituições de ensino, mediante 

agendamento nos casos realmente necessários. 
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 Aferição da temperatura de todas as pessoas antes de entrar 

nas dependências da escola, por meio de termômetro digital. 

 Proibição da entrada de pessoas cuja temperatura registrada 

seja igual ou superior a 37,8 graus. 

 Busca diária, em todos os turnos, dos trabalhadores e alunos 

com sintomas de síndrome gripal. 

 Desativação de todos os bebedouros. A escola disponibilizará 

pontos estratégicos para o reabastecimento de água. 

 Orientações sobre como lavar as mãos, usar 

álcool em gel, usar etiqueta respiratória, serão 

afixadas por meio de cartazes em todos os 

ambientes do interior da escola. 

 Nova organização da capacidade máxima de 

pessoas nas salas de aulas e readequação 

dos espaços físicos respeitando o 

distanciamento mínimo obrigatório que, nas 

instituições de ensino, é de um metro e meio 

(1,5 m).  

 Janelas e portas abertas sempre que possível 

para manter ambiente arejados. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Para as famílias 

 Restrição ao acesso dos pais no interior da escola, 

com exceção dos pais dos estudantes da Educação 

Infantil, devido à readaptação das crianças na escola. 

Para estes pais será exigido o uso da máscara, bem 

como o mesmo protocolo dos estudantes: medição 

de temperatura e obediência ao distanciamento. 

 Exigência de que todas as pessoas que entrarem na 

escola devem seguir as regras de distanciamento 

mínimo obrigatório, uso de máscara de proteção 

facial e conferência de temperatura. 

 Orientação do cumprimento rigoroso do horário de 

chegada e saída do estudante, para evitar tumulto e 

aglomeração nesses momentos. 

 Realização de reuniões por videoconferência. 

 Os atendimentos devem ser preferencialmente          

de forma virtual ou por telefone. Caso seja necessário 

o atendimento presencial, optar pelo agendamento. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Para os alunos 

 Uso de máscaras obrigatório, seguindo a 

determinação de troca das máscaras de 

duas em duas horas. 

 Fiscalização, por monitores, da adequada 

higienização das mãos, de objetos e da 

manutenção da etiqueta respiratória (tossir 

e espirrar em lenço ou antebraço). 

 Reorganização dos horários de intervalo, 

refeições, saída e entrada de salas de aula, 

repeitando o distanciamento e evitando 

aglomerações. 

 Monitoramento das turmas nos intervalos, 

para observar o distanciamento mínimo de 

2 metros em ambientes comuns. 

 Cumprimentos devem ser realizados 

apenas com uma palavra afetuosa e um 

aceno gentil. 
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 Suspensão temporária de todo tipo de atividade em grupo ou 

em duplas, atividades coletivas como jogos, competições, 

festas, reuniões, comemorações, feiras e excursões e 

atividades que envolvam aglomerações. 

 Orientação de que cada aluno use seus pertences e os 

mantenha para uso exclusivo, sem a possibilidade de 

empréstimos de materiais didáticos (como canetas, cadernos, 

réguas, borrachas, brinquedos) e utensílios de uso particular 

(copos, toalhas, garrafas, pratos...). 

 Crianças utilizarão, quando necessário, materiais e  

brinquedos de fácil higienização com álcool 70%  

 ou lavagem com água e sabão. 

 Espaçamento na sala de aula, de acordo com a  

 realidade da escola, considerando o espaço  

 mínimo de 1,5 metro entre as carteiras e a  

 redução do número de estudantes. 

 Alunos do Grupo de Risco permaneçam em  

 casa, sem prejuízo de acompanhamento  

 das aulas. 
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 Higienização das mãos sempre que entrar na escola.. 

 Colaboradores devem chegar e ir, preferencialmente, direto ao seu local de 

atividade. Evitar o uso de ambientes comuns, mediante restrição do número de 

pessoas por metro quadrado e escala.  

 O professor usará Face Shields além da máscara facial e evitará atendimentos 

muito próximos dos alunos, mantendo distanciamento. 

 Cumprimentos devem ser 

realizados apenas com uma 

palavra afetuosa e um aceno 

gentil. 

 Não será permitido compartilhar 

utensílios individuais como 

xícaras, garrafas, copos. 

 Trabalhadores do Grupo de 

Risco permaneçam em casa, 

sem prejuízo de remuneração. 09 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Para professores/colaboradores 



HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES 

 Higienização o piso das áreas 

comuns a cada troca de turno 

com desinfetante. 

 Atenção redobrada para 

higienização dos banheiros, com 

limitação de usuários para evitar 

aglomeração. 

 Higienização de colchonetes, 

tatames, computadores, tablets, 

brinquedos, equipamentos e 

instrumentos a cada troca de 

usuário. 

 Higienização, uma vez a cada turno, as superfícies de uso comum, tais como maçanetas 

das portas, corrimãos, botões de elevadores, interruptores, puxadores, teclados de 

computador, mouses, bancos, mesas, telefones, acessórios em instalações sanitárias, etc. 

com álcool 70% ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar. 
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ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA 

 Suspensão de atividades com compartilhamento de lanches e utensílios. 
 

 Na cantina*: 

 Utilização de talheres e copos descartáveis e, na impossibilidade, utilizar 

talheres higienizados e individualizados, sem contato. 
 

 Distanciamento mínimo de dois metros (2m) entre pessoas. 
 

 Substituição dos sistemas de autosserviço de 

 bufê, utilizando porções individualizadas ou 

 disponibilizando funcionário(s) específico(s) 

 para servir todos os pratos. 
 

 Substituição de toalhas de tecido nas  

 mesas ou outro material que 

 dificulte a limpeza. 

 

 
             *Medidas providenciadas pela empresa  

       responsável pela cantina da escola. 
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QUANDO HOUVER SUSPEITA 

 Reforçar a limpeza dos objetos e das 

superfícies utilizadas pelo caso 

suspeito, bem como da área de 

isolamento. 

 Informar imediatamente a rede de 

saúde do município sobre a ocorrência 

de casos suspeitos e manter registro 

atualizado do acompanhamento de 

todos os trabalhadores e alunos 

afastados. 

 Isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas gripais, em sala 

apropriada com profissionais preparados para primeiros atendimentos. 

 Trabalhadores e alunos devem informar imediatamente ao COE-E Local caso 

apresentem sintomas de síndrome gripal. 

 Afastamento dos casos sintomáticos da escola, orientar quanto à busca de serviço de 

saúde, até o resultado do teste ou até completar o período de 14 dias de afastamento. 
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O AFETO CONTINUA! 
As coisas podem parecer difíceis, a escola pode parecer muito diferente.  

Mas o carinho que a gente sente um pelo outro continua igual! 

Vamos passar por mais esse desafio juntos, escola e família. 

“Crescer com  

confiança 

Conquistar um  

mundo novo” 

“Ter sempre 

a esperança 

Que eu posso 

ser melhor!” 
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