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prefácio
A Covid-19 impactou a saúde, a economia e a educação no mundo todo. Segundo a Unesco, mais
de 1,5 bilhão de alunos e 60 milhões de professores de 165 países foram afetados pela suspensão das aulas presenciais para combater o alastramento do vírus. Prezando pela vida e pela saúde
de todos, é imprescindível seguir protocolos de distanciamento e higiene para a retomada segura
do convívio nas escolas. A proteção dos estudantes e das instalações educacionais é particularmente importante para evitar possível disseminação em ambientes escolares. Cuidados devem ser
reforçados, e a educação deve continuar com seu papel acolhedor, respeitoso e inclusivo.
As orientações destacadas aqui ajudarão a elucidar e envolver toda a comunidade escolar: alunos,
profissionais da educação, funcionários, pais, responsáveis, prestadores de serviço. Todos na promoção de escolas seguras e saudáveis. Com informações claras de prevenção, detecção precoce
e controle da Covid-19 também podemos incentivar e ensinar o controle e o cuidado com a doença
para além das escolas.
Este guia, construído pelo Sinepe/PE, segue as diretrizes da Organização Mundial da Saúde
(OMS) e experiências de países que já estão na fase de retomada das atividades escolares presenciais como Portugal, França, Dinamarca e China, com os devidos ajustes à realidade das escolas
pernambucanas. A reabertura e a manutenção segura das escolas requerem muito esforço, mas,
se bem feitas, podem ser mais uma contribuição para a saúde pública.
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sobre a Covid-19
A Covid-19 é uma doença causada por um novo tipo de coronavírus, vinculado à família da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e alguns tipos de resfriado comum. A doença e o vírus eram
desconhecidos antes do início do surto em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Em poucos
meses, se expandiu para diversos países, até que em março deste ano a Organização Mundial de
Saúde (OMS) decretou o surto da doença como uma pandemia.
Os sintomas mais comuns da Covid-19 são febre, tosse seca e cansaço. Outros sintomas que são
menos comuns e podem afetar alguns pacientes incluem dores, congestão nasal, dor de cabeça,
conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea e descoloração
dos dedos das mãos ou dos pés. A maioria das pessoas, cerca de 80%, se recupera da doença
sem precisar de tratamento hospitalar. Uma em cinco pessoas que contrai o novo coronavírus
apresenta sintomas graves e desenvolve dificuldade em respirar.
O vírus é transmitido através de gotículas salivares ou espirros de pessoas já infectadas. Pesquisas
da OMS indicam que todos podem ser infectados pelo vírus, contudo as crianças e os adolescentes
são menos prováveis em desenvolverem a forma grave da doença. Entretanto, mesmo assintomáticos, crianças e adolescentes podem ser transmissores do novo coronavírus, daí a necessidade dos
cuidados com higiene e distanciamento social também durante a retomada das aulas presenciais.
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Retorno às atividades presenciais
e matriz pedagógica

• A retomada das aulas presenciais deve ser gradual e intercalada com as atividades remotas. Caso
a fase de flexibilização da quarentena, decretada pelo Governo Estadual, ocorra com segurança e
sem retorno da escalada de infecção pela Covid-19, a expectativa é de retornar às aulas presenciais
durante o mês de julho.
• A Educação Infantil e o 3º ano do Ensino Médio serão, provavelmente, os primeiros grupos discentes a retornar. Os concluintes, em virtude da preparação para o Enem e demais vestibulares.
Já as crianças do Infantil, pelo retorno à rotina de trabalho presencial dos pais. A retomada inicial,
com as duas pontas de ensino, não apresenta maiores dificuldades em termos de distanciamento
físico, uma vez que esses alunos ficam em espaços distintos, com acessos diferentes, na maioria
dos casos.
• A previsão do encerramento do ano letivo, com o cumprimento das 800 horas de aulas anuais, é
até o dia 15 de janeiro de 2021, na rede privada de ensino em Pernambuco, caso as escolas não
optem por utilizar sábados e/ou feriados.
• O recesso dos professores será na segunda quinzena de janeiro, e o início do ano letivo de 2021
está previsto para 1º de fevereiro.
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• O foco para o ano letivo de 2020, em razão de sua excepcionalidade, é na aprendizagem do aluno
e não no quantitativo de conteúdos a ministrar, dentro de um ano letivo regular.
• Cada escola deverá fazer os devidos ajustes no seu planejamento psicopedagógico pela equipe
técnica da escola, considerando os possíveis impactos desse período no socioemocional dos alunos,
professores e funcionários.
• Como preveem o Parecer no. 05/2020, do Conselho Nacional de Educação, e a Resolução no
03/2020, do Conselho Estadual de Educação, sobre as atividades não presenciais durante a pandemia, as escolas deverão promover, por ocasião do retorno às atividades presenciais, uma Avaliação Diagnóstica de Retorno, abstendo-se de realizar quaisquer testes que confiram notas para o
boletim escolar durante o período da modalidade remota.
• Por ocasião do retorno, as escolas poderão adotar, de acordo com sua realidade, concomitantemente, as modalidades presencial e remota, para atender as necessidades ou conveniências da sua
comunidade escolar.
• Quanto ao calendário escolar, é importante lembrar que a MP 934/2020 flexibilizou o total de 200
dias letivos, mas manteve a obrigatoriedade do mínimo das 800 horas de atividades letivas anuais,
previstas na LDB. Cumpre destacar, ainda, a validação, pelo mesmo Parecer 05/2020, do CNE,
das horas de atividades remotas desenvolvidas durante o período de isolamento social provocado
pela pandemia.
• Cada escola terá, pois, autonomia na remontagem de seu calendário escolar, sem que isso a libere em cumprir os limites e as determinações estabelecidos pelos entes normativos da Educação:
Conselho Nacional de Educação (CNE) e Conselho Estadual de Educação ( CEE-PE ).
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O padrão de distanciamento social será
de 1,5m entre os
alunos, em todos os
ambientes da escola,
inclusive na sala de
aula.

Higienização regular
das mãos, com álcool ou água e sabão, e
desinfecção e limpeza diárias das superfícies escolares.

Alunos, professores e outros
funcionários doentes não devem comparecer à escola.

Os pais e portadores das crianças
devem evitar a circulação nos ambientes internos da escola.

Utilização de máscaras durante a
permanência no espaço escolar.

1,5 M

Aferição com termômetro de testa
e higienização com álcool em gel
(70%) na entrada da escola.

Observar e restringir a aglomeração de
grandes grupos de pessoas. Incluindo
assembleias, jogos esportivos e outros
eventos.
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Segurança, higiene e distanciamento
no espaço escolar

FACE SHIEL
D

Ao longo do retorno progressivo dos alunos, nos casos
de divisão de turmas de um
mesmo ano escolar, por conta do espaço da sala de aula,
o sistema de rodízio poderá
ser utilizado, combinando o
ensino presencial e o remoto
dentro do horário escolar.
Os intervalos serão desencontrados, bem como os
tempos de aula de cada
série serão redimensionados, com estabelecimento de horários de entrada
e saída escalonados, evitando aglomerações.

Todos que entrarem na
escola deverão usar máscara, dentro do padrão
estabelecido. Recomenda-se, para os docentes e
demais colaboradores, o
uso de máscaras de acetato (face shield) sobre a
de tecido para transitar
nas suas áreas de atuação.
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Higienização dos espaços
com rigor, sobretudo nas
salas de aula e nos banheiros, com desinfecção
antes da entrada, nos intervalos e na saída, antes
do novo turno de atividades.

Da entrada até os acessos
aos demais ambientes físicos, deverão ser dispostos recipientes de álcool
em gel (70%), ao longo
dos corredores e pátios.

Instalação de pias com sabão líquido
e toalhas de papel em ambientes de
circulação, fora dos banheiros, para
estimular e facilitar a higienização
das mãos de todos.

Toda a comunidade escolar deve ser monitorada durante as aulas, nos
intervalos ou mesmo
em atividades remotas
quanto à apresentação
de possíveis sintomas.
Caso aluno, professor
ou funcionário apresentem sintomas, devem
ser afastados imediatamente das atividades e
manterem o isolamento
conforme orientações
médicas.
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LAVANDO AS MÃOS
CORRETAMENTE

Higienizar as mãos é uma forma extremamente eficaz na eliminação de vírus e bactérias. É necessário lavar as mãos após contato com superfícies com risco de contaminação, ao utilizar o banheiro, antes e depois de comer e ao tossir, espirrar ou assoar o nariz. A higienização pode ser feita
com sabão, álcool a partir de 70% e desinfetantes. Contudo, se as mãos estiverem visivelmente
sujas, o recomendável é a limpeza com água e sabão.
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2

3

Aplique sabão suficiente para cobrir
as mãos molhadas

Esfregue todas as superfícies das mãos - incluindo as costas das
mãos, entre os dedos e
sob as unhas - por pelo
menos 20 segundos

1
Molhe as mãos
com água corrente segura

4

5

Enxague
abundantemente com
água corrente

Seque as mãos com
um pano limpo e
seco de uso pessoal, papel toalha, ou
secador de mãos
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Orientação aos pais e
responsáveis

• Pais e responsáveis devem monitorar a saúde do aluno e higienizar os materiais levados para a
escola.
• Com o retorno a casa, os responsáveis devem realizar a troca de roupa e evitar a locomoção do
aluno com o uniforme em outros locais.
• Boas práticas ensinadas em casa são reproduzidas no ambiente escolar. Por isso, devemos
estimular os pais a serem exemplos de boas práticas na preservação da saúde dos seus filhos,
particularmente no que diz respeito à higienização recorrente e correta das mãos e utilização dos
protetores faciais fora de casa.
• O incentivo à informação é a melhor maneira de prevenção. Para as dúvidas que porventura surjam, deveremos estar com todo o corpo funcional da escola devidamente capacitado para orientar
e atuar nas mais diversas situações em que seja exigida intervenção.
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ANEXOS
Sugestão de cartazes com passo a passo de como lavar as mãos corretamente, de como utilizar
as máscaras de proteção corretamente e resumo das principais medidas protetivas nos ambientes
de comum acesso.
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COVID-19

LAVAGEM DAS MÃOS
Duração do procedimento: 20 segundos.

Molhe as mãos.

Esfregue as
palmas com os
dedos entrelaçados.

Esfregue o pulso
esquerdo com a
mão direita e vice-versa.

Aplique sabão o
suficiente para
cobrir toda a superfície
das mãos.

Esfregue o pelegar
esquerdo em sentido
rotativo, entrelaçado
na palma direita e vice-versa.

Esfregue as mãos
com água.

Esfregue as palmas
das mãos uma na
outra.

Esfregue rotativamente para trás e para
frente os dedos da
mão direita na palma
da mão esquerda e
vice-versa.

Seque as mãos com
material descartável.

COVID-19

Máscaras
COMO COLOCAR

DURANTE O USO

COMO REMOVER

Lave as
mãos
antes de
colocar

Troque a
máscara
quando estiver úmida

Lave as
mãos antes
de remover

Veja a
posição
correta
Verificar corretamente a face
que fica em
contato com o
rosto

Coloque a
máscara pelos
elásticos

Ajuste ao
rosto
A máscara deve
cobrir do nariz
até abaixo do
queixo

Não use
a máscara com
a boca
ou nariz
desprotegidos

Não retire a
máscara
para tossir
ou espirrar

Não toque
olhos, rosto
ou máscara

Retire a
máscara pelos elásticos
Descarte sem
tocar a parte
da frente da
máscara
Higienize as
mãos

TRANSPORTE E LIMPEZA DE
MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS
1 Manter e transportar as máscaras em embalagem
fechada, respirável, limpa e fechada;
2 Ao utilizar máscara caseira, verifique sua eficácia;
3 Lavar e secar, após cada utilização, seguindo as
recomendações do fabricante;
4 Verificar nas recomendações do fabricante o número
máximo de utilizações.
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medidas preventivas
em escolas

Todos os objetos usados
devem ser devidamente
higienizados

Manter lugares fixos nas
salas de aula

Os programas e atividades devem ser organizados em pequenos grupos

Manter turnos para chegada e saída da escola
e intervalos, evitando
congestionamento entre
pessoas

Suspender atividades
comunitárias e em grandes grupos

1,5 M

Manter distância de 1,5
- 2 metros de outras pessoas, incluindo no perído
das refeições

*Os integrantes da comunidade escolar (alunos, docentes e não docentes) devem manter o
seu grupo e evitar entrar em contato com pessoas de outros grupos.
NÃO ESQUECER

LAVAR BEM AS MÃOS

MANTER JANELAS E
PORTAS ABERTAS

NÃO PARTILHAR
OBJETOS

Siga as dicas e proteja-se
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