
PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA
ORIENTAÇÕES SOBRE O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS

Baseado no Protocolo Setorial nº 14, atualizado em 26/01/2022

Clique aqui para ver o documento na íntegra

https://casadecrianca.com.br/wp-content/uploads/2022/01/ProtocoloSetorial_retomada_atividades_escolares_N14_atualizado_26012022.pdf


• Será permitida a entrada de apenas UM RESPONSÁVEL 
POR ALUNO;

• Horário: 7h30min às 8h e 13h30min às 14h;

• Ao entrar, criança e responsável deverão passar pelo 
TAPETE SANITIZANTE;

• As mochilas passarão por um PROCESSO DE SANITIZAÇÃO.

Chegada à escola
BERÇÁRIO, INFANTIL 1 e 2 (Unid. 2)



Chegada à escola
INFANTIL 3 (Unid. 1)

• Será permitida a entrada de apenas UM RESPONSÁVEL POR ALUNO;

• Horário: 7h30min às 8h e 13h30min às 14h;

• Entrada pela Portaria Principal, situada à Rua Joaquim Nabuco;

• Ao entrar, criança e responsável deverão passar pelo TAPETE 
SANITIZANTE;

• As mochilas passarão por um PROCESSO DE SANITIZAÇÃO.



• As crianças do Infantil 4 ao 1º Ano deverão priorizar o SISTEMA DE DESEMBARQUE, situado à 
Rua Francisco Holanda;

• Horário: 7h às 7h30min e 13h às 13h30min;

• Ao entrar, a criança passará por um TAPETE SANITIZANTE;

• As mochilas passarão por um PROCESSO DE SANITIZAÇÃO.

Chegada à escola
INFANTIL 4, 5 e 1º ANO (Unid. 1)

Obs.: Após esses horários, apenas a Portaria Principal, situada à Rua Joaquim Nabuco, estará funcionando.



• Ao chegar à sala de aula, as crianças irão sanitizar seus 
sapatos/sandálias no tapete sanitizante;

• O aluno deverá trazer, diariamente, a sua garrafa de 
água e um copo para suco;

• Todas as refeições serão realizadas em sala de aula.

Sala de aula



Saída das crianças
• Em toda a escola, haverá sinalização de entrada, saída e dos locais permitidos ao acesso de pais 

e/ou responsáveis. 

• Durante esse período, não haverá salas de espera no início e final da aula, por isso solicitamos a 
compreensão dos responsáveis no sentido de cumprirem os horários de cada grupo;

• A entrega das crianças da UNIDADE 1 acontecerá através de sistema de som. Apenas UM 
RESPONSÁVEL aguardará o aluno nos locais sinalizados para cada turma;

• Horário de saída dos alunos: 11h30min e  17h30min.

• Inf. 3 e 1º Ano  - manhã: Portaria Principal (R. Joaquim Nabuco);
• Inf. 4 e 5 - manhã: Portaria 2 (R. Francisco Holanda); 
• Turno da tarde: Portaria Principal (R. Joaquim Nabuco;
• Unidade 2: Portaria Principal (R. Joaquim Sá).

• PORTARIAS DE ACESSO:



Outros cuidados
• É indispensável o preenchimento do formulário de Monitoramente de Saúde do Aluno, enviado 

diariamente via Agenda Edu; 

• O USO DA MÁSCARA É OBRIGATÓRIO PARA ADULTOS E CRIANÇAS A PARTIR DO INFANTIL 3;

• Segundo o Decreto N° 33.722, de 22 de agosto de 2020, ficam dispensadas do uso obrigatório de 
máscaras de proteção as pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, 
com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso 
adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica, bem como no caso de 
crianças com menos de 3 anos de idade, nos termos da Lei Federal N° 14.019, de 2 de julho de 2020.

• Os espaços comuns, como pátios, espaço criançar e quadra, serão sanitizados sempre entre 
as trocas de cada grupo;

• Recipientes de álcool em gel serão disponibilizados em todos 
os ambientes da escola.



Autoatendimento de pais

O USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA

• Haverá supervisão para que não ocorram aglomerações de pais/responsáveis 
nas áreas comuns da escola. Faz-se necessária a colaboração das famílias em 
prol da manutenção da saúde de toda a comunidade escolar, respeitando as 
novas regras e as sinalizações.

SECRETARIA E TESOURARIA

• O ATENDIMENTO PRESENCIAL DEVERÁ SER EVITADO. As solicitações deverão continuar sendo 
através dos canais de atendimento via Agenda Edu e/ou telefone.

PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO, COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E DIREÇÃO

• Os atendimentos serão realizados, PREFERENCIALMENTE, por videoconferência, mediante 
agendamento prévio.



Condições de Saúde
• Caso o aluno apresente sintomas (Síndrome Gripal), ele não deverá 

comparecer às aulas presenciais. O RESPONSÁVEL DEVERÁ INFORMAR À 
COORDENAÇÃO da turma da criança e procurar assistência médica para as 
devidas providências de tratamento;

• Ficará designada uma sala para ISOLAMENTO TEMPORÁRIO para alunos 
ou colaboradores que apresentarem sintomas no ambiente da escola;

• Se houver casos confirmados para covid-19 na mesma residência do aluno, 
este DEVERÁ FICAR EM ISOLAMENTO. No 5º dia, se não apresentar sintomas 
e testar negativo para a doença, poderá retornar às atividades presenciais. 

SINTOMAS
• coriza
• febre
• tosse
• dor de cabeça
• dor de garganta
• diarreia
• falta de ar

Caso o teste não seja realizado e a criança não apresentar sintomas, PODERÁ RETORNAR 
A PARTIR DO 7º DIA DE ISOLAMENTO. Durante esse período, as aulas para esse aluno 
serão em sistema remoto;



Condições de Saúde
• Em caso de diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19 em um aluno da turma, APENAS A 

CRIANÇA DEVERÁ CUMPRIR ISOLAMENTO POR 7 DIAS. Ao término do 7º dia, se não apresentar 
mais sintomas, ela poderá retornar às atividades presenciais. Se após o 5º dia de isolamento ela não 
apresentar mais nenhum sintoma e com TESTE LABORATORIAL NÃO DETECTÁVEL, poderá retornar 
às atividades presenciais;

• Quando houver dois ou mais casos confirmados, NO INTERVALO DE 5 DIAS, na mesma turma, AS 
AULAS PRESENCIAIS SERÃO SUSPENSAS POR 5 DIAS A CONTAR DA DATA DA CONFIRMAÇÃO DO 
ÚLTIMO CASO. Durante esse período, as aulas para esse grupo serão em sistema remoto;

• Em caso confirmado, nas turmas de Berçário, Infantil 1 e 2,  onde o uso de máscara é recomendado 
apenas para os profissionais, HAVERÁ O AFASTAMENTO POR 10 DIAS DA TURMA. Após o 5º dia do 
último contato e com teste laboratorial não detectável, alunos e educadores poderão retornar às 
atividades presenciais.




