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APRESENTAÇÃO
A ESCOLA PIRLILIM, para melhor
adaptação no retorno às aulas presenciais, adota estratégias de acordo com
a viabilidade de implementá-las, como,
por exemplo, retorno gradual e parcial
das atividades escolares, o estabelecimento de calendários específicos na
organização entre atividades presenciais e não presenciais, mecanismo de
divisão de grupos de alunos, medidas e
sugestões de práticas de biossegurança
para toda a comunidade escolar.
No retorno, a escola agirá para equalizar a aprendizagem e garantir oportunidades iguais, e com qualidade, para os
alunos, a partir da reprogramação dos
objetos de conhecimento e das metodologias de avaliação, permitindo o sequenciamento das propostas realizadas
no período de distanciamento social.
O processo de reabertura se dará de
forma gradativa, a partir dos colaboradores, por setores e, posteriormente os alunos. Isso demanda cuidados
e mudanças na rotina, de forma a não

impactar na transmissão do vírus. Os
cuidados aqui listados, são necessários
para que possamos dar continuidade às
nossas ações pedagógicas, garantindo
a segurança de todos.
Com as propostas apresentadas neste documento, é imprescindível adotar
novas posturas, que permitam a realização dos processos pedagógicos e assegurem um ambiente compatível com
as exigências das normas de controle
sanitário, a partir da realização de estudos sobre os espaços físicos e a ambiência da escola.
O protocolo apresentado define regras
individuais e coletivas de prevenção ao
novo coronavírus em todo o ambiente
escolar, bem como traz medidas adicionais às práticas de boa higiene e de
proteção. Em relação às regras, elas
deverão ser cumpridas por todos da comunidade escolar, pois estão relacionadas à saúde coletiva. Quanto às medidas adicionais, elas serão incentivadas
diariamente em nosso espaço.

Equipe Pirlilim
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CAPACITAÇÃO DE
COLABORADORES E
ALUNOS
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Instituição de equipe local para implantação e monitoramento do plano
de retorno e de boas práticas de biossegurança.
Os colaboradores receberão treinamento de medidas sanitárias e de
procedimentos de higiene para prevenir a disseminação da COVID – 19,
bem como técnicas para o uso e a retirada dos equipamentos de proteção individual (máscara, protetor facial e/ou óculos especiais).
Serão feitas simulações de emergência sobre como agir quando houver
um aluno doente em sala de aula ou no ambiente escolar.
Foram identificados quais os indivíduos presentes na escola que apresentam fatores de risco e os mesmos estão suspensos das suas atividades presenciais.
Os alunos serão treinados a lavar corretamente as mãos, a usar e a retirar máscaras e/ou protetores faciais, a ter boas práticas de higiene,
inclusive respiratória, e a manter o distanciamento físico adequado.

No ambiente escolar,
essas técnicas e práticas
serão reforçadas com
sinalização visual.
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mantenha distância
MÍNIMA INDICADA
1,5

ATENÇÃO

1,5

mantenha distância
MÍNIMA INDICADA
1,5

LAVE AS MÃOS TOSSE/ESPIRRO
Quando tossir ou espirrar,
Lave as mãos com água
e sabão por pelo
menos 20 segundos

dobrar o braço e usar
a parte interna do
cotovelo como barreira

NOSSA ESCOLA
SEGUE AS DIRETRIZES

mantenha distância
MÍNIMA INDICADA
ESTAMOS UNIDOS PARA SUPERARMOS JUNTOS
AS PRÓXIMAS ETAPAS DESSE DESAFIO.

1,5

ATENÇÃO

Higienize as mãos
antes e depois do
acesso a escola

x

Proibido o
contato físico.

Adesivos, cartazes e
banners diversos para
comunicação de proteção
e segurança

LAVE AS MÃOS TOSSE/ESPIRRO
Quando tossir ou espirrar,
Lave as mãos com água

dobrar o braço e usar

1,5

1,5
O uso de máscara
é obrigatório.

1,5 m
Manter a
distância mínima
de 1,5 metro.

mantenha distância
MÍNIMA INDICADA
Número de
pais permitidos
por vez:

Veriﬁcação de
temperatura.
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1,5
#juntossomosmaisfortes

1,5

ORIENTAÇÕES
ESSENCIAIS COM
MARCAÇÕES VISÍVEIS
ATENÇÃO
distância
NO AMBIENTE mantenha
MÍNIMA INDICADA
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1,5promoSinais de advertência foram colocados em locais1,5visíveis que
vam medidas protetoras adequadas, tais como: imagens sobre a transmissão do vírus, adequada higienização das mãos, etiquetas de tosse e
LAVE ASe uso
MÃOSobrigatório
TOSSE/ESPIRRO
espirro
cobertura do rosto.
Quando tossir de
ou espirrar,
Lave as mãos com água
e sabão por pelo
menos 20 segundos

ATENÇÃO
dobrar o braço e usar
a parte interna do
cotovelo como barreira

Placas com informações foram colocadas para garantir o distanciamento físico, reforçando a conscientização e a mudança de hábito.
Sinalizadores de locomoção nos ambientes da escola proporcionando
LAVE
AS MÃOS TOSSE/ESPIRRO
segurança
na mobilidade.
Quando tossir ou espirrar,
Lave as mãos com água

ATENÇÃO
e sabão por pelo
menos 20 segundos

dobrar o braço e usar
a parte interna do
cotovelo como barreira

distância
Orientação sobre os contatos próximos, como mantenha
abraços, beijos
e apertos
de mão.
MÍNIMA INDICADA
1,5

1,5

Orientação para que se mantenha o cabelo preso e que se evite o uso de
acessórios como relógio, colares, anéis etc.

ATENÇÃO

LAVE AS MÃOS TOSSE/ESPIRRO
Quando tossir ou espirrar,

Os colaboradores devem adotar os
procedimentos indicados para sua
proteção e como exemplo para os alunos.
Lave as mãos com água
e sabão por pelo
menos 20 segundos

dobrar o braço e usar
a parte interna do
cotovelo como barreira
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LAVE AS MÃOS TOSSE/ESPIRRO
Quando tossir ou espirrar,
Lave as mãos com água

dobrar o braço e usar
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ENTRADA E SAÍDA DE
ALUNOS E COLABORADORES
Antes de sair de casa, as famílias deverão
verificar, diariamente, se a criança apresenta algum sintoma da Covid-19, quais sejam:
febre, dor de cabeça, coriza, dor de garganta, dificuldade de respirar, perda de olfato
ou paladar, tosse, entre outros. Em caso de
sintomas ou algum contato com alguém
que testou positivo para a Covid-19, a criança deverá ficar em casa e avisar a escola, e
o colaborador, após 72h de ausência da escola e do exame realizado, também fará a
devida comunicação à escola.
Não será permitida a entrada de pais e familiares no espaço escolar, devendo deixar
e pegar a criança com os colaboradores na
portaria da escola.
Não será permitida nenhuma aglomeração
de pais, alunos e colaboradores na entrada
da escola.
Será realizada aferição da temperatura corporal dos alunos e colaboradores.
Serão disponibilizados recipientes com álcool em gel 70%, com acionamento por pedal para a higienização das mãos na entrada da escola

Na situação em que a temperatura aferida
for maior que 37,80C, a pessoa (aluno e/
ou colaborador) deverá ser orientada a não
permanecer na escola. Será encaminhada à
sala reservada para que sejam realizadas as
orientações e contato com os responsáveis.
Uso de tapetes sanitizantes como medida de desinfecção das solas de sapato de
quem entra na escola. O mesmo nas áreas
externas da escola.
Horários e fluxo de entrada e saída serão
definidos de acordo com a quantidade de
crianças por segmento, de forma a evitar
aglomerações.

Após o término das aulas, os
alunos permanecerão nas salas
até a chegada do responsável à
porta da escola para buscá-los.
Um colaborador conduzirá as
crianças até o responsável.

7

MEDIDAS
SANITÁRIAS
Sempre que possível, serão aproveitadas as áreas ao ar livre para a
realização de atividades, mantendo as condições de distanciamento
físico.
Dispensers com álcool em gel 70%
foram instalados nas entradas e
nas áreas de circulação.
As crianças não poderão transportar recipientes com álcool em gel ou
líquido na mochila.
Sempre que possível, alunos e colaboradores deverão manter o distanciamento físico de 1,5m a 2m de
uns para os outros.
Serão usadas fitas adesivas nas cadeiras das salas de aula e demais
ambientes da escola indicando
onde não está permitido sentar.

ORGANIZAÇÃO
DOS ESPORTES
Durante o horário de aula, serão realizadas a limpeza e a desinfecção
das salas nos períodos de intervalo,
após a realização dos lanches e em
caso de emergência (líquidos derramados ou expelidos pelas crianças no ambiente).
Em cada sala terá um frasco com
álcool líquido a 70% e panos específicos para limpeza.
Não será permitida a aglomeração
de alunos e colaboradores nas dependências da escola.

As aulas de Educação Física poderão
ser teóricas ou práticas.
As aulas práticas ocorrerão em espaço
aberto, com grupos pequenos e mantendo o distanciamento físico. Nessa
ocasião, não serão permitidas atividades físicas intensas que causem o
aumento excessivo da frequência respiratória.
Serão seguidas as orientações sobre o
distanciamento físico expressas anteriormente.
Será regulamentado o uso dos equipamentos, que deve ser individual, seguido de higienização após a aula prática.
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INFORMAÇÕES SOBRE O
DISTANCIAMENTO FÍSICO
Os eventos internos serão planejados de acordo com as regras
de biossegurança, evitando aglomeração no ambiente escolar.

Não poderão estar dentro do banheiro mais do que a capacidade
permitida de alunos. Colaboradores da escola farão tal controle.

As reuniões ou encontros com os
pais e professores serão realizados,
prioritariamente, através das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

Caso haja necessidade de acesso
do aluno à Coordenação, à Direção, ao Setor de Psicologia, à Sala
de Professores será de forma individual e com o devido monitoramento de um colaborador da
escola.

Caso seja necessário um encontro
presencial, serão utilizados ambientes ventilados e obedecendo
aos protocolos sanitários exigidos.
Só serão usadas pela coletividade
as áreas indispensáveis: salas de
aula, corredores, quadra, espaços
de recreio, cantina e sanitários.
As escadas e corredores serão monitorados para que não haja um
grande fluxo de pessoas ao mesmo
tempo.

As salas de apoio tiveram lotação
máxima reduzida e serão usadas,
exclusivamente, mediante agendamento prévio, com escala de
horários e adequadas limpeza e
desinfecção entre os usos.
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ACESSO DAS
FAMÍLIAS E
FORNECEDORES
À ESCOLA
O acesso dos pais ou responsáveis à
escola deverá ser agendado, por meio
dos canais de comunicação da escola.
É sugerido o contato virtual. Nos atendimentos presenciais, serão atendidas
todas as medidas de distanciamento e
proteção.
Terão guias físicos, como fitas adesivas
no piso e cartazes nas paredes, para a
orientação do distanciamento físico.
Serão definidos horários para eventual
entrega de materiais pelos fornecedores ou presença de visitantes, preferencialmente no turno vespertino.

9

CUIDADOS E
HIGIENE PESSOAL
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Serão interditados todos os bebedouros de pressão.

Não é permitido emprestar ou usar
máscaras de outras pessoas.

Toda criança deverá portar sua garrafinha de água. É aconselhável que
ela venha cheia de casa. Não será
permitido a utilização de mochilas
com rodinhas.

Observação: o uso de máscara não
dispensa as outras medidas de saúde pública, tais como o distanciamento físico e a higienização das
mãos.

O uso de máscaras para acesso e
permanência na escola será obrigatório.

O distanciamento entre os colaboradores dentro das instalações de
produção/processamento será respeitado com base nas normas estabelecidas.

As máscaras deverão ser identificadas com o nome do aluno.
A escola instruirá seus alunos e colaboradores quanto ao uso correto da
máscara e quanto à sua troca.

Mesas e cadeiras foram reorganizadas, permitindo distanciamento físico
conforme orientações anteriormente
descritas.

Placas de acrílico foram dispostas
sobre as mesas, reduzindo o contato entre as pessoas.
Horários foram escalonados para a
realização das refeições (almoço e
lanche), evitando aglomeração na
cantina e refeitórios.
Fitas adesivas como guias foram
aplicadas no piso, em frente à cantina, para orientação do distanciamento físico.
Copos, talheres e demais utensílios
serão exclusivamente de uso pessoal, trazidos de casa, com o nome
do aluno gravado.
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VENTILAÇÃO
DE SALAS E DE
LOCAIS DIVERSOS
DA ESCOLA
Manteremos elevadas taxas de ventilação nas salas e nos locais diversos
da escola, de forma a, evitar que doenças respiratórias se desenvolvam
com facilidade.

HIGIENIZAÇÃO E
MANUTENÇÃO DOS
ESPAÇOS
Higienizar com maior frequência
(pelo menos 3x por turno) superficies que serão tocadas por pessoas
regularmente (mobiliário, maçanetas, interruptores, corrimãos).

Não ministramos medicamentos
na escola.

As salas usadas para trabalhos administrativos serão organizadas de
forma a respeitar o distanciamento
mínimo de 1,5 metros;
Postos de trabalho fixos para possibilitar rastreabilidade em eventual
surgimento de casos de COVID;
Higienizar diariamente monitores,
teclados, CPUs, mouses e telefones,
ou entre troca de profissionais que
utilizam a estação, quando houver;

No caso de condicionadores de ar,
ficarão desligados nas salas de aula.

USO DE MEDICAÇÃO
NA ESCOLA

USO DE ÁREAS
ADMINISTRATIVAS

Contratação de empresa
especializada de sanitização para higienizar os
espaços da escola com
produtos adequados.

Reduzir fluxos de papéis impressos,
priorizar documentos eletrônicos;
quando for necessário manusear papéis, atentar para higiene das
mãos em seguida.
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PROCEDIMENTOS PARA
CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19
E RETORNO ÀS AULAS

SUGESTÕES ADICIONAIS DE
SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA
ALUNOS E COLABORADORES

Havendo confirmação de algum caso de Covid-19 de aluno
ou colaborador que esteve na escola, será providenciada
a desinfecção dos locais onde esteve e adotadas outras
medidas restritivas com base no protocolo governamental
para a referida ocorrência.

Evitar levar itens desnecessários para o ambiente escolar.

Para situações em que o aluno e/ou colaborador estejam
com sintomas que possam sinalizar para a Covid-19,
eles serão conduzidos para um espaço reservado a fim
de que seja feito o contato com a família para o imediato
recolhimento do aluno e para as devidas orientações ao
colaborador de se cumprir o período de quarentena.
Caso haja confirmação de um caso positivo de Covid-19, a
escola tentará identificar as pessoas que, possivelmente,
tiveram contato próximo com a criança ou com o
colaborador infectado para que sejam feitas as orientações
necessárias.
As pessoas que testaram positivo para Covid-19 só
poderão retornar para a escola depois de apresentarem
atestado médico de que estão liberadas.

Não será permitido aos alunos levar brinquedos para a escola.
Alunas e colaboradoras devem manter os cabelos presos e evitar o
uso de acessórios pessoais, como, anéis, relógios, pulseiras etc.
Levar máscaras extras para as eventuais trocas.
Quando possível, ter um recipiente com álcool em gel 70% ou outro produto devidamente aprovado pela Anvisa, para higienização das mãos,
exceto os alunos, uma vez que não poderão transportar recipientes com
álcool em gel na mochila.
Ao chegar à escola, deixar os pertences em um local seguro e higienizar
as mãos e os objetos que farão uso durante o período de trabalho.
Todas as medidas apresentadas serão implementadas em todos os espaços da escola, a fim de garantir o distanciamento físico, as práticas
de boa higiene e o combate à Covid-19.
Poderão ser adicionadas medidas específicas para cada grupo em forma
de combinados da turma.
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Higienização das mãos com dispositivo de álcool
em gel na entrada da escola

As salas de apoio tiveram lotação máxima reduzida

Sinalizadores de locomoção nos
ambientes da escola

Higienização das mãos e sinalização
com destaque para a necessidade de
prevenção

Em cada sala de aula terá um
separatriz entre os alunos

Distanciamento entre os
alunos em salas de aula

Em cada sala terá um frasco
com álcool líquido a 70%

As aulas práticas ocorrerão em espaço aberto

A reabertura da Escola demanda cuidados específicos
e, somente com o apoio da COMUNIDADE ESCOLAR,
conseguiremos alcançar os objetivos.
Nossa retomada será realizada com responsabilidade
de forma estrutural, cautelosa e gradual para garantir
a segurança e bem-estar de todos.
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