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APRESENTAÇÃO

Desde o início da pandemia, o possível retorno às aulas presenciais, e
principalmente os protocolos sanitários e pedagógicos, exigiram de toda a equipe, muitos
estudos e análise para um planejamento adequado à nossa realidade.
Para tanto, protocolos de outros países, além dos órgãos oficiais como OMS –
Organização Mundial da Saúde, Instituto Fiocruz, UNICEF – Fundo das Nações Unidas da
Infância, Protocolos do Plano São Paulo e de tantas outras instituições educacionais, foram
lidos, comparados, associados às ações de várias instituições, para a redação dos
protocolos da Secretaria Municipal de Educação do nosso município.
A cada Plano São Paulo, tudo foi revisado e adequado por muitas mãos da equipe
técnica da Secretaria da Educação e da Secretaria da Saúde, integradas ao Governo
Municipal, com comprometimento e objetivando um retorno seguro e confiante para toda
comunidade escolar.
Sendo assim, esta é a versão que utilizaremos em todas as unidades escolares de
nossa governança, tendo a confiança de que todos os cuidados estão aqui estabelecidos
para que possamos continuar com a oferta de ensino presencial para 100% dos alunos no
ano de 2022.
Este documento trata da adequação dos protocolos para o ano letivo de 2022,
considerando as alterações nos protocolos de saúde e o avançar da pandemia.

MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação de Jacareí
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PROTOCOLO SANITÁRIO
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PROTOCOLO SANITÁRIO
ENTRADA E CUIDADOS NA SALA DE AULA:


O Tapete Higienizador será usado por funcionários, alunos e visitantes na entrada

da Unidade Escolar para higienização de calçados e rodinhas das mochilas


Uso não obrigatório de máscaras a partir de 3 anos de idade.



Uso não permitido de máscara até 2 anos de idade.



Disponibilizar álcool 70º gel ou borrifador álcool 70º líquido.



Minimizar a quantidade de pessoas circulando na escola. Os alunos deverão ser

acompanhados por apenas um responsável, que deverá levar a criança até a sala de
referência.


Aferir a temperatura de todos que adentrarem a unidade escolar (professores,

educadores, funcionários, alunos, responsáveis e demais pessoas), com termômetro
digital de testa (que não necessita de contato com a pele). Quando a temperatura for
superior a 37,5ºC, avaliar o caso, se este for o único sintoma e se for gerar
aglomeração para esperar a temperatura baixar, deixar a criança entrar e medir
novamente depois de um tempo.


Recomenda-se

que

Professores

e

Educadores

façam

uso

de

avental,

principalmente nas Creches.


Os alunos, educadores e professores deverão higienizar frequentemente suas

mãos.


A família não deverá enviar o aluno com qualquer sintoma (febre, tosse, nariz

escorrendo, espirro, dor de garganta, dor de cabeça, dor na barriga, vômito, diarreia etc.).
Caso o aluno apresente algum sintoma na escola, será encaminhado a uma sala com um
adulto para aguardar a família, que será chamada imediatamente, devendo utilizar uma
máscara cirúrgica. O aluno só retornará para a escola com atestado médico/ declaração
autorizando o seu retorno.


Cada funcionário e cada aluno deverá trazer a sua garrafa/mamadeira de água e

identificá-la com nome. O uso do bebedouro será somente para abastecer as
garrafas/copos.


Cestos de lixo com pedal e tampa nos espaços escolares.
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Nas EMEIs e EMEFs, manter o distanciamento máximo entre as carteiras e mesas
dos alunos.



Nas creches, os colchonetes e/ou caminhas deverão ser higienizados com álcool

70º antes do uso das crianças.


Os berços e as caminhas deverão ser identificados com nome dos bebês,

recomenda-se que mantenha a distância de 1,0m (um metro) para repouso.
HORA DO BRINCAR:


Retirar o excesso de brinquedos de todas as salas para facilitar a higienização e os

espaços para o brincar.


Suspender o uso dos brinquedos como flautas, apitos, canudos, mordedores,

evitando que as crianças levem até a boca.


Dar preferência aos brinquedos/ jogos/ materiais de fácil higienização.



Todos os materiais devem ser de uso individual.



Evitar o uso de materiais que não podem ser higienizados, como, por exemplo,

massinhas, ou destinar o uso individual destes recursos.


Sempre que possível optar por brinquedos descartáveis (papel, papelão, folhas

árvores etc.).


Planejar e organizar atividades ao ar livre sempre que possível, com grupos

reduzidos e distanciamento entre as crianças.


O play e o parquinho deverão ser higienizados com álcool 70º antes de cada uso.

AÇÕES DE PREVENÇÃO:


Promover em pequenos grupos, com distanciamento, conversas ou outras

estratégias educativas, que incluam os cuidados com o corpo, prevenção de doenças, uso
do álcool 70°, higiene das mãos e do nariz e outros.


Orientar e supervisionar a utilização adequada do álcool 70º pelas crianças

pequenas.


Reforçar a necessidade de não abraçar o amigo neste momento e não compartilhar

materiais.


Intensificar a lavagem de mãos várias vezes ao dia, como propostas de cuidar e

educar as crianças.
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Higienizar a sala de referência das crianças antes do uso de cada turma, utilizando

álcool 70º nas superfícies de toque das mãos.


Para os bebês, a família deverá enviar sacola plástica para colocar a roupa suja da

criança dentro da mochila.


O Transporte Escolar seguirá a orientação e protocolo determinado pela

Secretaria de Mobilidade Urbana e Vigilância Sanitária, devendo: os alunos e
funcionários fazer uso de máscaras (descartável ou de tecido) no transporte escolar
e/ou público durante todo o percurso de casa até a escola e vice-versa; orientar os
alunos para evitar tocar nas superfícies como outros bancos, portas, janelas e
demais partes dos veículos do transporte escolar; disponibilizar álcool em gel 70º na
entrada do veículo para que os alunos possam higienizar as mãos; realizar a limpeza
periódica dos veículos do transporte escolar entre uma viagem e outra,
especialmente das superfícies comumente tocadas pelas pessoas; manter as janelas
do transporte escolar abertas, favorecendo a circulação de ar.


Cantinhos de leitura e excessos de enfeites, principalmente os que não podem ser

higienizados, deverão ser retirados das salas. Os móbiles que são fixos, em lugares altos,
poderão permanecer.


As janelas e portas devem permanecer abertas durante todo o período, garantindo a

ventilação.


Intensificar a higienização das superfícies de toque (maçanetas, interruptores,

puxadores e outros) do espaço escolar.


Recomenda-se que os educadores e funcionários façam uso de luvas

descartáveis, manter os cabelos presos e as unhas curtas, durante as trocas de
fralda.


Proibido trocar bebês dentro da sala de aula. Após cada troca, os trocadores e cuba

de banho deverão ser higienizados com álcool 70º líquido ou solução sanificante.


Após a troca a higienização das mãos da criança e do funcionário se faz necessária.

REFEITÓRIO:


Nos refeitórios manter o máximo possível de distanciamento, garantindo

assim o afastamento seguro entre as pessoas.
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Após cada refeição, a equipe da limpeza deverá fazer a higienização de todo o

espaço.


Nas creches, o cadeirão deverá ser higienizado antes e depois de cada utilização.

Os bebês maiores deverão comer na mesa individualmente, com a ajuda do educador.


Nas creches, os babadores são de utilização individual e deverão ser lavados após

cada utilização.


Fazer uso de papel toalha descartável na higienização dos alunos durante as

refeições.


Toda a equipe de cozinha deverá seguir os protocolos de higiene e prevenção,

fazendo uso dos equipamentos de proteção e realizando a limpeza e o manuseio
cuidadoso dos alimentos, materiais e espaços.
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PROTOCOLO PEDAGÓGICO
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PROTOCOLO PEDAGÓGICO

1. ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA
O retorno às aulas presenciais requer alguns cuidados. Diante disso apontamos
algumas dicas importantes para essa organização.

ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS


Recomenda-se procurar intercalar os horários de intervalo/recreio, ou utilizar-se de

outras estratégias para reduzir o número de crianças circulando.
COMUNICAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA


Manter uma agenda ou caderno na mochila como forma de comunicação entre

escola e famílias, para reduzir a necessidade de contato físico.


Manter os dados pessoais das crianças atualizados nas secretarias das escolas,

principalmente os telefones de fácil contato com pais ou responsáveis.


Orientar as famílias sobre os protocolos sanitários e de surto.



Solicitar que a escola seja informada sobre casos de acometimento pela Covid-19

em membros da família que residem na mesma casa, ou pessoas com as quais tenham
tido contato, e manter a criança em casa, seguindo o protocolo de surto da escola.
ORGANIZAÇÃO DO DIA A DIA NA ESCOLA


Manutenção e higienização dos ambientes conforme protocolo sanitário.



Manter o distanciamento necessário.



Evitar atividades em grupo em ambientes fechados.



Manter os ambientes ventilados e as janelas abertas.



Suspender o uso de materiais coletivos e o uso do armário compartilhado.
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O professor deve cuidar-se, lembrar de passar álcool nas mãos toda vez que

realizar orientação pontual na carteira do aluno.


Recomendação: ter máscaras extras em caso de emergência.



Solicitar ao aluno que traga uma garrafinha de água de casa com identificação.



Sinalizar com cartazes/plaquinhas como lavar as mãos corretamente.



Combinar os cumprimentos entre alunos e alunos e professores.



Planejar brincadeiras pedagógicas seguras.



Confeccionar com os alunos brinquedos individuais e de fácil higienização e sempre

que possível optar por brinquedos descartáveis.


Sugere-se plastificar com contact, polaseal e ou durex largo os jogos de

alfabetização, matemática e outros, para evitar estragar quando higienizar com álcool. Se
possível, criar “kits” para uso individual.


Separar os jogos usados dos higienizados.
É importante que os professores e a equipe gestora conversem sobre o protocolo

sanitário, pois juntos boas ideias podem surgir.
SUGESTÕES DE ESTRATÉGIAS DE DISTANCIAMENTO
CRECHE: Ao colocar os bebês nas caminhas, alternar cabeça e pés, para aumentar a
distância entre eles, mantendo o distanciamento de, no mínimo, 1 metro entre as cabeças
dos bebês.

1,0 m
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EMEI/ EMEF: Manter o espaçamento entre fileiras de carteiras no máximo possível,
atendendo às regras do protocolo sanitário.

Recomenda-se que os educadores e equipes gestoras façam suas refeições em
horários alternados e sem contato uns com os outros.

2. HORÁRIO DO PROFESSOR
Para o retorno às aulas presenciais, o professor, ADI e estagiários cumprirão sua
jornada completa de forma presencial.
A Hora-atividade do professor será realizada de forma presencial, a menos que
haja uma orientação especial da Secretaria Municipal de Educação.

3. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS ESPECIALISTAS
Seguem as orientações e dicas para o retorno às aulas presenciais com os
especialistas.
3.1 PROGRAMA DE OFICINA E APRENDIZAGEM (POA)
O Programa de Oficina de Aprendizagem é destinado aos alunos dos 2os, 3os, 4os e
5os anos do Ensino Fundamental com defasagem de aprendizagem na alfabetização
(componente curricular de Língua Portuguesa e Matemática), com necessidade de
retomadas de habilidades essenciais que não foram consolidadas em 2020/2021 e com
transtornos de aprendizagem.
Atendimento aos alunos do POA
O atendimento presencial ao aluno do POA ocorrerá pelo menos duas vezes por
semana, em conformidade com Resolução nº 13/2020, de 14 de outubro de 2020 – SME,
sendo:
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•

1 atendimento em período contrário ao que ele está regularmente matriculado. O

professor deverá formar pequenos grupos, com até três alunos por atendimento. Cada
atendimento terá a duração de 1 hora. Para cada troca de grupo, é necessário realizar a
higienização da mesa de atendimento e outros materiais utilizados, assim como respeitar o
distanciamento entre as crianças.
•

1 atendimento na sala de aula do aluno.

•
Os atendimentos presenciais não deverão ocorrer no horário de aula dos
especialistas.
•
Verificar os espaços que a escola dispõe para os atendimentos que ocorrerão no
período contrário.
3.2 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)
A Educação Especial abrange o acompanhamento dos alunos com Necessidades
Especiais (Deficiência, TEA e Altas habilidades) e desenvolve seu trabalho por meio da
igualdade de oportunidades, atendendo às diferenças individuais de cada criança, com
profissionais especializados no ensino e aprendizagem do público alvo da Educação
Especial: Professores do AEE (D.I e TEA), Professores do AEE (D.A e D.V), Professores
Intérpretes de Libras, Professores Especialistas em Deficiência Visual/Transcritores e
estagiários, que realizam o acompanhamento dos alunos na unidade escolar.
Os horários dos atendimentos serão informados aos pais ou responsáveis dos
alunos.
3.2.1 ORIENTAÇÕES GERAIS
I - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Os professores e estagiários do referido atendimento que atuam na Creche
deverão seguir os procedimentos determinados aos demais professores e funcionários
(como uso opcional de máscaras, higienização, recomendação do uso de avental
descartável e outros).
II - ALUNO
●

Deverá fazer a higiene das mãos, acompanhado pelo professor, antes e após o

atendimento.
III - FAMILIAR/RESPONSÁVEL
●

O professor deverá receber preferencialmente o aluno na entrada da escola
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●

Tendo em vista que os alunos poderão ir para o atendimento acompanhado dos

responsáveis, a escola deverá providenciar um espaço denominado zona de espera,
preferencialmente em espaço aberto.
●

Os familiares deverão ser conscientizados a cada semana sobre a necessidade de

higienização antes e depois do atendimento.

6.3 EDUCAÇÃO FÍSICA
Os professores de Educação Física retornarão ao trabalho presencial no horário
organizado e disponibilizado anteriormente com as escolas. As aulas presenciais terão
duração de 1 hora, duas vezes por semana com cada turma.
Ressaltamos a necessidade de higienização constante dos materiais e locais
utilizados nas aulas. Sendo assim a escola, juntamente com o professor especialista, irá
organizar o tempo de aula para que ocorra protocolos sanitários e o desenvolvimento
prático da aula.
6.4 ARTES
Os professores de Arte retornarão ao trabalho presencial no horário organizado e
disponibilizado anteriormente com as escolas. As aulas presenciais terão duração de 1
hora, duas vezes por semana com cada turma.
Ressaltamos a necessidade de higienização constante dos materiais e locais
utilizados nas aulas. Sendo assim a escola, juntamente com o professor especialista, irá
organizar o tempo de aula para que ocorra protocolos sanitários e o desenvolvimento
prático da aula.
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PROTOCOLO DE SURTO
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CASOS E SURTO EM UNIDADES ESCOLARES
Este protocolo visa direcionar as unidades escolares, no período letivo, quando
identificado um ou mais casos suspeitos/confirmados de COVID-19, devendo as
providências serem tomadas de forma ágil, a fim de evitar disseminação da doença nestes
ambientes.

CASOS DE SUSPEITA/CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 – Baseado no atestado de
realização do exame ou teste positivo.
Quando comprovar por teste ou atestado a realização de exame de COVID-19, o
portador do atestado deverá ser afastado das atividades presenciais, procurar atendimento
médico e permanecer em isolamento de acordo com as orientações médicas.
O diretor deverá preencher o link com todas as informações solicitadas.
É importante que a unidade escolar inclua na investigação dados d e identificação
da turma e série da ocorrência do caso
Caso haja mais um caso suspeito na escola, o diretor também deverá preencher o
link com as informações, para que a Vigilância epidemiológica investigue a correlação
entre os casos de defina sobre as possíveis estratégias a serem tomadas para contenção
do surto.
AFASTAMENTOS
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Os afastamentos somente ocorrerão para o indivíduo que estiver com a suspeita/
confirmação de COVID-19, por determinação dos Atestados Médicos, conforme Medicina
do Trabalho.
Demais afastamentos somente ocorrerão por determinação da Vigilância
Epidemiológica, no caso de identificação de Surto.

MONITORAMENTO E RECOMENDAÇÕES
A ocorrência de 2 (dois) ou mais casos na mesma unidade escolar não
necessariamente configura surto. As ocorrências serão avaliadas pela Vigilância
Epidemiológica, que acompanhará a evolução dos casos suspeitos/confirmados junto à
Secretaria Municipal de Educação e à Unidade Escolar, conforme preenchimento do link e
comunicação à Vigilância.

O diretor da Unidade Escolar notificará imediatamente, via link, a Secretaria
Municipal de Educação quando do conhecimento de um ou mais casos suspeitos e/ou
confirmados de COVID-19 ocorridos entre alunos, professores, servidores e/ou prestadores
de serviços, que fará as orientações e encaminhados necessários.
A comunicação entre os envolvidos no fluxo deverá ocorrer de forma ágil, objetiva
e clara, garantindo assim a integridade e saúde de todos.
Caberá à Secretaria Municipal de Saúde a investigação epidemiológica, a
caracterização de surto e as orientações quanto às medidas que deverão ser tomadas para
controlar o surto.
A Unidade Escolar deverá auxiliar a investigação e seguir as orientações da
Secretaria Municipal de Educação e da Vigilância Epidemiológica, sendo responsável
ainda pelo monitoramento dos alunos, professores, servidores e prestadores de serviços
faltosos.
Para evitar a disseminação da doença COVID-19 nas unidades escolares e para
que o retorno das aulas presenciais seja realizado com maior segurança, é importante o
trabalho em conjunto entre família, Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria
Municipal de Saúde.
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Caso necessário, a decisão de suspensão temporária das atividades presenciais
da unidade escolar será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação em
conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde.
Todo caso suspeito deverá ser notificado à Vigilância Epidemiológica.
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