Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso

ORIENTAÇÕES PARA O RETORNO ÀS AULAS
PRESENCIAIS
PROCEDIMENTOS

PARA

MANUTENÇÃO

DE

DISTANCIAMENTO NO AMBIENTE ESCOLAR
ACOLHIMENTO E ORIENTAÇÃO
Nos primeiros dias após o retorno presencial, reserve momentos de
diálogo aos estudantes sobre a importância de seguirem as indicações
de

controle

da

transmissão

do

novo

coronavírus,

entregando

as

orientações escritas produzidas, informando sobre o fluxo dentro da
escola,

locais

de

higienização

das

mãos,

e

demais

informações

relevantes.
Faça

desse

momento

um

instante

de

acolhida,

relatando

aos

estudantes a importância de tê-los novamente na escola, de que as
consequências da pandemia decorreram de um evento inesperado,
mas que juntos poderemos superá-las e restabelecer aos poucos a
normalidade da vida escolar.

Sejam bem-vindos!
Sigam as orientações!
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ORGANIZAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS
Sob a orientação geral já amplamente difundida da necessidade de
manutenção de distanciamento entre as pessoas enquanto houver o
risco

de

circulação

do

vírus,

procure

organizar

a

disposição

de

móveis e carteiras escolares facilitando o distanciamento entre os
estudantes, profissionais da educação e demais pessoas que venham
a circular no ambiente da escola.
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SUGESTÃO DE ORGANIZAÇÃO PARA UMA SALA DE AULA COM ÁREA (A) DE 48 M :

´

^

16 lugares
Obs: De eixo a eixo
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DEFINIÇÃO DO FLUXO NO AMBIENTE
ESCOLAR
Oriente o fluxo das pessoas no ambiente
escolar

como

aglomerações

e

forma
contato

de

evitar

entre

pessoas,

estabelecendo locais de entrada e saída,
direcionamento para o deslocamento nos
momentos de chegada, intervalos e saídas,

COMUNICAÇÃO
VISUAL
Afixe cartazes orientando
os presentes a evitarem a
permanência em espaços
de uso comum em grupos,
como devem se deslocar

para que sejam feitos de forma rápida e

para uso de banheiro,

segura.

para recebimento de
alimentação escolar, para

PROTOCOLOS DE AÇÕES DOS

tratar com a secretaria,

GESTORES DA UNIDADE ESCOLAR

entre outras necessidades,

Distribuir

máscaras

professores

e

para

demais

os

estudantes,
funcionários

sempre evitando
aglomeração e contato.

reforçando seu uso obrigatório. Demarcar

Demarquem o piso da

o distanciamento na fila para entrada dos

escola orientando o

estudantes, hora do intervalo e banheiros,

sentido do fluxo e

bem como a higienização adequada dos

distanciamento, em

locais;

especial nos locais de

inspecionar

e

garantir

o

distanciamento mínimo de 1,5m entre os

maior circulação, de

estudantes

entrada e saída.

nas

salas

de

dependências da escola.

aula

e

demais

SUGESTÕES PARA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR

mínimo de 1,5 m
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SUGESTÕES DE CARTAZES
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SINTOMAS CONSIDERADOS SUGESTIVOS DE COVID-19
O r i e n t a r a s f a m í l i a s d o s e s tu d a n te s s o b r e a v e r i fi c a çã o d o s s i n t o m a s d e
COVID-

19

e

imediatamente.

quando
Os

i d e n ti fi c a d o s ,

Sintomas

to m a r

considerados

as

s u g e s ti v o s

m ed i d a s
de

ca b í vei s ,

C o vi d - 1 9 ,

que

p o d e m a p a r e c e r d e 2 a 1 4 d i a s a p ó s a e x p o s i ç ã o a o S A RS - C o V- 2.
• Febre* (mesmo que referida**)
• Calafrios

* febre - definida como

• Dor de garganta

temperatura

• Dor de cabeça
• Tosse
• Coriza (nariz escorrendo) ou congestão nasal

corporal

acima de 37,5C.
** febre referida - a pessoa
mediu a febre, e informou

• Falta de ar ou dificuldade para respirar

ao profissional de saúde o

• Dores musculares ou corporais/fadiga

valor, sendo que este valor

• Nova perda de sabor ou cheiro

estava acima de 37,5C.

• Diarreia ou náusea/vômito
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Definir

os

servidores

que

ficarão

responsáveis

por

aferir,

diariamente, a temperatura de todos que estudam e trabalham no
estabelecimento escolar.

Caso

a

temperatura

do

estudante,

bem

como

dos

demais

profissionais da escola, apresente sinal de febre, ou seja, superior
a

37,8

°C,

o

gestor

deverá

encaminhá-lo

para

uma

sala

previamente reservada para este fim.

Dispor de sala individualizada para que o aluno que apresente
sintomas durante o período de aula permaneça acompanhado de
funcionário da escola, até a chegada do responsável para levá-lo
ao médico e/ou unidade de saúde.
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Orientar os estudantes e servidores a não tocar com a boca no
bico ejetor de água dos bebedouros. Assim, é importante solicitar
aos pais ou responsáveis que os alunos tragam seu copo para uso
na escola, reforçando que o item não deverá ser compartilhado
com os colegas.
Se

ocorrerem

casos

de

sintomas

de

síndrome

gripal

entre

os

estudantes, orientar os pais para notificarem a Unidade de Saúde
e Vigilância Epidemiológica, por exemplo, o centro de triagem
localizado na Arena Pantanal.

Intensificar a limpeza dos ambientes escolares principalmente de
maçanetas,

torneiras,

porta-papel,

brinquedos,

bebedouros,

brinquedos, computadores, utensílios de alimentação escolar.

Higienizar as atividades impressas entregues aos estudantes.

Organizar o escalonamento dos horários de entrada e saída, bem
como os intervalos para lanche (recreio/refeições), de modo que
se evitem aglomerações. Utilizar, se possível, múltiplas entradas
da escola para evitar aglomeração.

7

Disponibilizar

aos

professores

o

seu

próprio

kit

de

materiais

individualizados para as aulas (ex. apagador, caneta, giz, pincel
atômico etc.).

Criar um ambiente adequado e seguro para atendimento dos pais
e/ou responsáveis.

Realizar

a

limpeza

regular

das

caixas

d’água

com

análise

físico/química e microbiológica, com os devidos registros.

Prever

controle

sanitário

contra

vetores

(pombos,

formigas,

baratas etc.).
Manter

o

monitoramento

constante

dos

alunos,

professores

e

demais profissionais escolares quanto à apresentação de febre e
sintomas

respiratórios

(tosse,

coriza,

dificuldade

para

respirar

etc.). A direção da escola deverá encaminhar essas pessoas para a
unidade de saúde mais próxima de suas residências e/ou oferecer
telefone de referência.
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ORIENTAÇÕES DE PROTOCOLOS DE SAÚDE PARA OS
PROFESSORES
Manter

preferencialmente, 1,5 m ( um metro e meio) de distância

entre todas as pessoas e, preferencialmente utilizar barreira física,
tais como protetor facial, divisória, etc.
Respeitar

as

espaçamento

filas

controladas

mínimo

de

1,5

m

por

marcação,

(um

metro

e

para
meio)

garantir
entre

as

pessoas.
Higienizar os sapatos nos tapete sanitizante instalados no portão
de acesso à escola. Utilizar as pias/ou outro dispositivo, com água,
sabão, toalha de papel e álcool gel a 70% para higienização
correta das mãos;
Trocar as máscaras de pano que serão distribuídas pela escola na
metade do período diário de aulas;

NOTA TÉCNICA CONJUNTA SES/SEDUC/MT N.º 002/2020
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS PARA O RETORNO PRESENCIAL DAS ATIVIDADES
DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO ESTADO DE MATO GROSSO.
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Orientar

os

estudantes

a

intensificarem

a

lavagem

das

mãos

corretamente, incluindo das unhas, uso de soluções a base de
álcool gel a 70%.
Auxiliar na inspeção das pessoas em circulação e também dos
estudantes, para identificar possíveis sintomas de COVID-19.

Manter a sala de aula com espaçamento de 1,5 e meio entre as
carteiras dos estudantes, evitar fazer atividades em grupo ou que
necessitem de contato físico entre os estudantes.

Antes de entrar na sala de aula os professores deverão se dirigir
às pias disponíveis na escola para realização da lavagem das mãos
com água e sabonete líquido bactericida, secagem das mãos com
papel toalha. Somente após esse procedimento, eles deverão se
dirigir para a sala de aula.

ORIENTAÇÕES DE PROTOCOLOS DE SAÚDE AOS ESTUDANTES
Além das máscaras de uso individual e obrigatório, para os maiores de 02
anos de idade, todos (alunos e colaboradores) devem trazê-las nas mochilas,
adotando-as como objetos de uso pessoal.
Convém enfatizar que o acesso ao ambiente escolar será monitorado e
restrito, assim, a circulação de familiares no espaço escolar só será permitida
se for extremamente indispensável.
É importante lembrar que:

1

2

Beijos, abraços e apertos de

Os horários de chegada,

mão, assim como o

intervalos e saída serão

compartilhamento de objetos

intercalados, com o

(lápis, borracha, canetas, etc.),

objetivo de evitar

deverão ser evitados.

aglomerações.
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3

4
A utilização das quadras para

As atividades em grupo estarão

atividades esportivas e

suspensas, temporariamente.

recreativas se manterá
suspensa.

5

6
Nas salas de aula, o estudante

O uso de máscara é obrigatório.

deverá permanecer respeitando o
distanciamento de 1,5 a 2,0 m,
onde sua carteira estará fixada.

7

8

Cabe destacar que os
estudantes com comorbidades,
que são fatores de risco para a
Covid-19 e aqueles que optarem,
terão a possibilidade de manter

Não levar brinquedos ou
materiais não solicitados.
Sempre higienizar as mãos

as aulas apenas no modelo
remoto.
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O horário de aulas será
programado de modo a garantir o
cumprimento da programação
letiva e evitar aglomerações,
medida recomendada pelos
órgãos competentes.
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ESTUDANTES
ESPECIAL
GLOBAIS

PÚBLICO

ALVO

(DEFICIÊNCIAS,
DO

DA

EDUCAÇÃO

TRANSTORNOS

DESENVOLVIMENTO,

ALTAS

HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO)
Os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento,
altas habilidades/ superdotação deverão seguir as mesmas orientações
gerais, porém respeitando a sua singularidade.
Crianças e jovens com deficiência que apresentam dificuldades ou
impossibilidade para realizar a higienização ou desinfecção adequada
das mãos receberão apoio.
Os profissionais auxiliares de turmas devem fazer uso de máscaras a
todo o momento, bem como de luvas e realizar a higienização das
mãos sempre que precisar atender cada estudante.
As máscaras e outros eventuais equipamentos de proteção deverão ser
trocados toda e cada vez que o profissional for atender um novo
estudante, e o procedimento de higiene deve ser realizado novamente.
Estudantes que fazem uso de cadeiras de rodas e constantemente
tocam essas rodas devem lavar as mãos com bastante frequência, além
de poderem optar por usar luvas descartáveis e ter sempre álcool em
gel à sua disposição. Outra alternativa é utilizar lenços umedecidos
antissépticos nas mãos.
Os estudantes devem ter seus materiais individuais – copos, garrafas de
água e talheres.
Os lanches podem ser colocados em um saco plástico ou de papel,
para que o próprio estudante possa manusear com facilidade e de
forma individual.
Equipamentos como bengalas, óculos, cadeiras higiênicas, implantes,
próteses

auditivas

e

corporais

merecem

atenção,

cuidados

e

higienização constante.
No caso do deficiente visual – que usa muito material tátil e que faz
uso do tato para identificação e leitura, quando houver a necessidade
de compartilhar material concreto da unidade escolar, esse material
deverá ser plastificado com papel filme (para não perder a percepção
tátil) para que possa ser higienizado a cada novo uso.
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O material Kit BRAILLE (reglete, prancha e punção) deve ser de uso
individual do estudante – deficiente visual.
Os profissionais auxiliares de turmas devem fazer uso de máscaras a
todo o momento, bem como de luvas e realizar a higienização das
mãos sempre que precisar atender cada estudante.
O uso de máscaras prejudica a socialização de alunos surdos ou com
deficiência auditiva, especialmente aqueles que praticam a leitura
labial ou se comunicam por Libras. Nesses casos, uma possível solução
é adotar o uso de máscaras transparentes para aqueles que interagem
com os estudantes (principalmente os profissionais da unidade).
Fonte: Adaptado de “Protocolos sobre educação inclusiva durante a pandemia da covid-19: Um sobrevoo por 23
países e organismos internacionais”. Instituto Rodrigo Mendes, 2020.

ORIENTAÇÕES DE PROTOCOLOS DE SAÚDE PARA
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONALNUTRIÇÃO ESCOLAR
O empregador deverá disponibilizar e exigir o uso de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) como luvas, aventais, gorros e máscaras.
Intensificar

a

lavagem

das

a

higienização

mãos

para

evitar

a

contaminação

de

alimentos.
Intensificar

dos

materiais

utilizados

na

oferta

de

alimentos.
Realizar a limpeza frequente de todas as superfícies de contato do
recinto (bancada, mesa, cadeira etc.) com detergente neutro e/ou
solução de água sanitária (0,5 a 1 %).
Organizar o serviço de forma que o profissional que manipule dinheiro
não manipule os alimentos oferecidos.
Disponibilizar o álcool em gel (70%) para assepsia das mãos.

Evitar aglomeração e sinalizar os espaços de espera em fila.
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Manter o distanciamento entre os alunos para que evitem a troca de
alimentos entre si.
Demarcar

onde

cada

estudante

pode

sentar-se,

observando

o

distanciamento mínimo e seguro, entre elas no caso de refeitório.
Fazer uso constante e contínuo dos EPIs durante a realização dos
serviços, tais como máscaras, álcool em gel, calça comprida, bota, rede
para cabelo, luva PVC 36 cm.
Higienizar constantemente as mãos. Trocar as máscaras de pano pelo
menos duas vezes por turno.

CASOS

SUSPEITOS

COVID-19

NA

E

CONFIRMADOS

UNIDADE

ESCOLAR:

O

DE
QUE

FAZER
Se os pais ou responsáveis relatarem suspeita de contaminação ou casos
confirmados na família, orientem que não levem o estudante para a escola
até que se descarte a possibilidade de contágio.
Realizando

o

acompanhamento

da

temperatura

e

demais

possíveis

sintomas indicativos da Covid-19 em estudantes e profissionais da escola,
pode

ocorrer

de

nos

depararmos

com

indivíduos

com

suspeita

de

contaminação. Nesses casos, adote as seguintes medidas:

SE ESTUDANTE:
Conduzir para uma sala reservada para esse isolamento, aos cuidados
de servidor da unidade, com respeito ao distanciamento e demais
medidas de prevenção dispostos nesta cartilha e na Nota Técnica
Conjunta SES/SEDUC n. 002/2020.
Informar

imediatamente

aos

pais

ou

responsáveis,

para

que

compareçam à unidade.
Orientar aos pais ou responsáveis para que busquem imediatamente
uma unidade de saúde do município.
Informar,

no

mesmo

dia,

a

ocorrência

à

Assessoria

Pedagógica

responsável pela unidade escolar.
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SE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO:
Dispensar da presença no ambiente escolar.
Orientar

que

busque

imediatamente

uma

unidade

de

saúde

do

município.
Caso seja confirmada a contaminação pelo novo coronavírus, orientar o
servidor para que solicite o usufruto de licença pelo período em que o
profissional médico indicar.
Informar, no mesmo dia, a ocorrência à SEDUC, por meio de formulário
próprio disponibilizado para a escola.

NOS CASOS CONFIRMADOS:
Tanto estudantes quanto profissionais deverão observar rigorosamente
o período de isolamento recomendado pelo médico.
Reforcar as medidas de higienização do ambiente.
Informar, no mesmo dia, a ocorrência à SEDUC, por meio de formulário
próprio disponibilizado para a escola.
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