Definição do Grupo de Estudantes Aptos ao Retorno
SIM

Unidade Escolar
Realizar o levantamento do grupo de
estudantes aptos ao retorno presencial
(híbrido), classificando-os a partir das
definições trazidas pela Nota Técnica
Conjunta
n.
001/2021/SES/SEDUC.

1. Grupo de Risco

Entrar em contato com pais ou
responsáveis, podendo ser via formulário
online, grupos de whatsapp, telefone ou
outra estratégia de comunicação adotada
pela unidade.

NÃO

Apto ao Retorno

SIM

Manter em atividades não
presenciais até que esteja
apto.

NÃO

Apto ao Retorno

SIM

Manter em atividades não
presenciais até que esteja
apto.

NÃO

Apto ao Retorno

2. Sintomáticos

Procedimento

Manter em atividades não
presenciais.

3. Assintomáticos

Informar Pré Notificação na
Sistema INDICASUS

Orientação de fluxo e bolhas de relacionamento
Orientações de Fluxo:
1. Oriente o fluxo de pessoas no
ambiente escolar para evitar
contatos e aglomerações;
2. Utilize todos as entradas e saídas
disponíveis;
3. Sempre que possível, estabeleça
intervalos entre horários de
entrada e saída de grupos de
estudantes na escola;
4. Afixe cartazes e marcações no piso
orientando deslocamento no
ambiente e evitando permanência
de grupos de estudantes em
espaços comuns;
5. Quando possível, servir a
alimentação escolar na sala de aula
e, se necessário o deslocamento,
realizar revezamentos dos grupos.

BOLHAS DE RELACIONAMENTO

SUSPENSÃO PREVENTIVA DE
ATIVIDADES PRESENCIAIS

1. Organize o revezamento presencial
/ remoto (híbrido) das turmas

1. Detectado caso suspeito em
estudante que esteja no período de
atividades presenciais

2. Entre os estudantes que estão
presentes, evitar a convivência entre
as turmas ou conjunto de turmas

2. Suspensão preventiva das
atividades presenciais dos estudantes
da bolha de relacionamento do
estudante

3. Tratando cada turma, ou conjunto
de turmas, como uma ‘bolha de
relacionamento’

3. Realizar a pré-notificação no
sistema INDICASUS

4. Organize o fluxo para que cada
bolha de relacionamento circule nos
ambientes comuns da escola em
revezamentos

4. Orientar a família a procurar a
unidade de saúde de referência, e
realizar o teste de Covid-19

Confirmado
5. O caso foi
confirmado?

Descartado

5.2 Manter os estudantes da bolha em
atividades não presenciais pelo período de
14 dias.

5.1 Retomar as
atividades presenciais
da bolha

Pré-Notificação no Sistema INDICASUS
1. Acessar o site:
www.sistemas.saude.mt.gov.br
Inserir CPF e senha e clicar em Entrar:

NOTIFICA ESCOLA - Municipal

11. Em caso de erro, usar as funções:
Editar
Visualizar
Excluir

3. Abrir a Aba: Formulários e clicar em:

10. Clicar em:

Pré-Notificação COVID19

Salvar

4. Para inserir uma nova pré-notificação
clique o ícone:

9. Informar os sintomas apresentados

2. Selecione o Perfil:

+

5. Inserir o CPF (válido) do profissional,
estudante ou responsável (preferencialmente
da mãe)

8. Informar os dados da Notificação
de COVID-19

6. Inserir o CPF (válido) do profissional,
estudante ou responsável (preferencialmente
da mãe)

7. Preencher o formulário com dados
de identificação da pessoa

IMPORTANTE
1. Ao inserir o CPF de um responsável que tenha
estado suspeito de COVID-19, aparecerá o nome da
pessoa na tela, para incluir os dados do aluno clicar
no botão “NOVA PESSOA”.
2. Mesmo que o CPF do responsável não esteja
cadastrado no banco de dados, e este for usado como
CPF para inclusão dos DADOS DO ALUNO,
marcar no campo “CPF PRÓPRIO OU
RESPONSÁVEL” a opção “RESPONSÁVEL”.
3. Caso seja inserido o CPF do aluno (e não do
responsável) deixar marcado no campo “CPF
PROPRIO OU RESPONSÁVEL” a opção
“PROPRIO”.

Medidas em Casos Suspeitos nas Unidades Escolares - Estudantes

Casos suspeitos antes de chegar à
escola:
1. Estabelecer
estratégia
comunicação
rápida
pais/responsáveis;

de
com

2. Manter rotina de acompanhamento
das informações junto aos
pais/responsáveis;
3. Recebida informação de caso
suspeito, orientar a não
comparecer na escola;
4. Realizar a pré-notificação no
sistema INDICASUS.

1. Estabelecer rotina de
triagem na chegada dos
estudantes (aferição de
temperatura e atenção aos
demais sintomas)

Estudante com sintomas

Fazer a pré-notificação
no INDICASUS

Estudante sem sintomas

SIM

Participar das Atividades Escolares

Orientar a levarem o estudante à unidade de
saúde de referência mais próxima.

Está acompanhado de
pais/responsáveis?
NÃO

Encaminhar para espaço
reservado na unidade
escolar isolado das
demais pessoas

Entrar em contato com
pais/responsáveis para
comparecerem à unidade
escolar

