


A pandemia de Coronavírus (SARS-CoV-2) tem causado grande preocupação 
em todas as pessoas, não só em nosso município, mas no Brasil e no mundo. 
Enquanto pesquisadores de institutos renomados fazem observações diárias 
sobre o novo vírus e o retorno à vida “normal” vai se tornando uma realidade 
palpável, sabemos que o combate está diretamente ligado às medidas de 
higiene pessoal e limpeza dos ambientes. Depois de algum tempo lendo 
e estudando diversos materiais informativos e de pesquisa sobre o novo 
vírus, apresentamos às famílias navegantes e a toda a comunidade escolar 
o plano de ação que deverá ser seguido por cada grupo envolvido no plano 
de retomada, a saber: escola, colaboradores, pais e alunos. Sabemos que 
cada um tem sua responsabilidade e acreditamos que, se cada grupo seguir 
as instruções no combate do SARS-CoV-2, nosso retorno ao convívio escolar 
será motivo de grande alegria. 

INTRODUÇÃO



MEDIDAS 
PREVENTIVAS A 
SEREM ADOTADAS 
PELA ESCOLA, 
COLABORADORES, 
ALUNOS E FAMILIARES1



MEDIDAS GERAIS QUE SERÃO ADOTADAS PELA ESCOLA
Fechamento das bibliotecas físicas, evitando eventual contaminação pelo 
manuseio dos livros.

Vedação de uso de bebedouros que permitem ingestão direta de água, sendo 
permitido o uso do bebedouro somente para enchimento de garrafas.

Higienização de brinquedos antes de serem utilizados pelo aluno, com 
proibição de brinquedos de pano.

Abastecimento periódico dos dispensers de sabão líquido e papel toalha.

Disponibilização em cada ambiente e em cada sala de aula de recipiente com 
álcool em gel para utilização.

Capacitação da equipe de colaboradores e a realização de reuniões 
preferencialmente de forma virtual.

Afixação de posteres e avisos incentivando a lavagem das mãos.

Identificação e afastamento imediato de colaboradores ou alunos que 
apresentem sintomas compatíveis com o coronavírus.

Atendimento de pais e equipe multiprofissional que acompanha os alunos 
(psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, etc) de forma remota, 
reduzindo o máximo possível de entrada de pessoas na escola.

Uso de máscaras para a entrada na escola; em relação ao colaborador, a Escola 
disponibilizará 3 máscaras de pano; 1 shield por funcionário. Uso de óculos 
de proteção pelo pessoal da limpeza.



MEDIDAS ESPECÍFICAS A SEREM ADOTADAS PELA ESCOLA

Medir a temperatura de cada colaborador e aluno antes de entrar nas 
dependências da Escola com Termômetro Digital ou Infravermelho de Testa, 
não permitindo a entrada de pessoas que apresentem temperatura acima de 
37ºC (embora seja considerado febre acima de 37,8ºC, entende-se necessária 
a existência de margem de segurança).

Disponibilizar no portão de entrada da escola um “tapete desinfetante” 
embebido no MULTI BAC, tornando obrigatório a higienização da sola do 
sapato a toda pessoa que entrar dentro da Escola, bem como álcool em gel 
nas mãos, que estará disponível à entrada da escola.

Orientar o aluno com mais de 3 anos a higienizar, ao chegar em sala de aula, 
sua carteira, cadeira e mochila.

Orientar sobre a importância de evitar o contato físico como cumprimentos 
com mãos e beijos.

Redobrar a frequência de limpeza em locais de grande circulação, mantendo 
os ambientes arejados.

Exigir que terceiros (cantina, limpeza, segurança) adotem todas as medidas 
de segurança aqui previstas.

Designar sala de isolamento para permanência de aluno ou colaborador que 
apresentar qualquer sintoma de COVID-19 durante o período em que estiver 
na escola.

Orientar a equipe para dispor os assentos com 1 metro de distância.

Orientar fornecedores em geral que façam suas entregas de produtos, 
preferencialmente, fora do horário das aulas e portando máscaras.

Orientar sempre quanto à importância de se manter etiqueta respiratória.       

Orientar os colaboradores e alunos (familiares) para que permaneçam 
em casa no caso de apresentarem sintomas compatíveis com COVID-19, 
retornando somente com aval médico e documento comprobatório (atestado 
ou resultado de exame negativo).



Usar máscaras no ambiente de trabalho e orientar seu aluno (maior de 02 anos) para 
adotar esta medida.

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS COLABORADORES

Comunicar a Escola sempre que apresentar febre, tosse ou qualquer dificuldade 
respiratória (mesmo que pouca), devendo procurar assistência médica e manter o 
isolamento domiciliar até confirmação ou não quanto ao contágio por COVID-19.

Praticar e orientar todos ao seu redor quanto à etiqueta respiratória (ao tossir ou 
espirrar, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo ou com lenço descartável; oriente 
seus alunos a isso).

Deixar medir sua temperatura antes de adentrar as dependências da Escola.

Evitar contato físico: apertos de mãos, beijos e abraços.

Orientar os alunos quanto a formas descontraídas de cumprimento sem se tocar.

Procurar manter o distanciamento mínimo de 1 metro; quando isto não for possível, 
higienizar constantemente as mãos.

Evitar aglomerações e orientar seus alunos quanto ao distanciamento.

Lavar as mãos com regularidade e orientar seus alunos a esta prática.

Evitar tocar os olhos, nariz e boca sem ter higienizado as mãos e orientar seus alunos 
a esta prática.

Não compartilhar e orientar os alunos a não compartilharem objetos de uso pessoal 
(caneta, lápis, borracha, etc).

Manter os ambientes bem ventilados nos locais de trabalho, mesmo que com  ar 
condicionado.

Evitar contato próximo com pessoas doentes.

Evitar o uso de adornos dentro da escola (colares, pulseiras, brincos e aneis grandes) 
e utilizar sapatos fechados.

Colocar o uniforme dentro da Escola, evitando que a roupa a ser utilizada no ambiente 
escolar seja a mesma com que se deslocou até a Escola.

Higienizar diariamente celulares, relógios e óculos.



Srs. Pais: entendam que as cadeiras e carteiras utilizadas por seus filhos na Escola serão higienizadas antes de 
chegarem; no entanto, a MUDANÇA DE HÁBITO exige que seus filhos aprendam a fazer a higienização deles, com o 
auxílio do professor, sendo esta uma atividade integrante da proposta educacional.

Fazer uso de máscaras no ambiente escolar (somente alunos maiores de 02 anos).

Não vir para escola caso apresente febre, tosse ou dificuldade respiratória (mesmo 
que pouca).

Evitar o contato físico como cumprimentos com mãos, abraços e beijos.

Evitar brincadeiras que promovam aglomeração.

Higienizar sua carteira, cadeira e bolsa diariamente, ao chegar na Escola (alunos 
maiores de 03 anos).

Manter sempre etiqueta respiratória.

Higienizar diariamente celulares, relógios e óculos.

Utilizar sapatos fechados.

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS ALUNOS

Deixar auferir sua temperatura sempre que adentrar o espaço escolar.

Informar a escola imediatamente em caso de confirmação da doença em qualquer 
pessoa da família que tenha tido contato com o aluno ou escola.

Não levar para a escola brinquedos/bonecas de pano ou que não possam ser 
integralmente higienizados.

Higienizar as mãos: na chegada, ao tocar na face, antes das refeições e depois do 
banheiro.

UTILIZAR BOLSAS/MOCHILAS QUE PERMITAM A HIGIENIZAÇÃO COM ÁLCOOL;.

NÃO UTILIZAR MOCHILAS DE PANO E ADORNOS NAS MOCHILAS.

Criar formas descontraídas de cumprimento sem se tocar.

Sempre que possível, ficar a 1 metro de distância de seus amigos e professores.

Trazer diariamente sua necessaire devidamente identificada contendo: uma máscara, 
um pano multiuso descartável (que deverá ser para higienização da sua carteira e um 
pump ou borrifador com álcool em gel (ou líquido) 70%.

Evitar o uso de adornos dentro da escola (colares, pulseiras, brincos e aneis); estes 
adornos podem ser fonte de foco.

x



Medir a temperatura de seu filho antes de enviá-lo para a Escola; se a temperatura for 
superior a 37ºC, mantenha seu filho em casa. POR QUESTÃO DE SEGURANÇA, A ESCOLA NÃO 
PERMITIRÁ A ENTRADA DE ALUNOS QUE TENHAM TEMPERATURA ACIMA DA INDICADA.

Manter sua casa e o carro que transporta seu filho (a) (s) até a escola sempre higienizado.

Não enviar seu filho (a) (s) à escola caso apresente febre, tosse ou dificuldade respiratória 
(mesmo que pouca), devendo ficar em casa e retornar à escola somente com aval médico e 
documento comprobatório (atestado).

Informar a escola imediatamente em caso de confirmação da doença em qualquer pessoa da 
família que tenha tido contato com o aluno ou escola.

Orientar seu filho da importância do uso de máscaras no ambiente escolar.

Orientar seu filho sobre a importância de evitar o contato físico como cumprimentos com 
mãos, abraços e beijos.

Orientar e sugerir a seu filho formas descontraídas de cumprimento sem se tocar.

Entender que as reuniões presenciais com os profissioanais da Escola ocorrerão somente em 
casos extremos, pois serão priorizadas as reuniões virtuais.

Providenciar necessaire devidamente identificada para seu filho contendo: uma máscara, um 
pano multiuso descartável QUE DEVERÁ SER REPOSTO DIARIAMENTE para higienização da 
sua carteira e um pump de álcool gel ou borrifador com alcool líquido 70% para uso individual.

Orientar seu filho sobre a importância de não entrar na escola sem ter usado o “tapete
desinfetante” de limpeza de solas de sapatos na entrada da escola.

Orientar seu filho para que mantenha, sempre que possível, distância de 1 metro de seus 
amigos e professores.

Informar aos profissionais que atendem o aluno externamente (psicólogos, fono, fisio,
psicopedagogos) que a Escola promoverá atendimento dos mesmos de forma virtual 
(plataforma, videoconferência ou telefone).

Orientar seu filho sempre quanto à importância de se manter etiqueta respiratória.

Orientar seu filho para tomar banho após chegar da escola.

Adotar medidas para a imunização das crianças, especialmente em relação à vacina da gripe.

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS PAIS



OUTRAS AÇÕES 
ADOTADAS PELA 
ESCOLA PARA 
MINIMIZAR O RISCO DE
TRANSMISSÃO2



RODÍZIO DE ALUNOS
Para evitar aglomerações, a Escola reduzirá a quantidade de alunos em sala de 
aula. Para isso trabalharemos em estações de aprendizagem em locais distintos 
fazendo uso dos inúmeros espaços na nova sede.

Entendemos que alguns pais optarão por não enviar seus filhos, neste momento, 
para participar de aulas presenciais. Caso a família decida, futuramente mudar 
sua opção, DEVERÁ AVISAR A ESCOLA com 72 horas ÚTEIS de antecedência, 
para possibilitar a reorganização das turmas.

Para atender as recomendações das autoridades sanitárias, a Escola REDUZIRÁ 
o número de alunos em sala, a fim de possibilitar o distanciamento mínimo de 
1 metro entre os alunos. Com isto, enquanto perdurar a pandemia, as turmas 
serão assim dimencionadas:

1. A divisão de turmas e o rodízio de alunos somente ocorrerá se o 
número de alunos confirmados para as atividades presenciais não 
permitir o distanciamento mínimo de 1 metro em sala de aula.

2. O rodízio de alunos será possível enquanto enquanto persistirem 
as exigências pelas autoridades responsáveis pela saúde pública e, 
após esta, se a Escola entender recomendável.

No início das aulas presenciais o rodízio poderá não ser necessário se o número 
de alunos que participarão das aulas presenciais permitir o distanciamento; 
todavia, a partir do momento que mais alunos retornem para atividades 
presenciais, o rodízio poderá ser necessário.



ESCALONAMENTO DOS HORÁRIOS 
DE ENTRADA E SAÍDA

Para evitar aglomeração, os horários de entrada e saída das crianças SERÃO 
ALTERNADOS como segue:

Os alunos só devem ser trazidos à escola no máximo 15 minutos antes do 
horário de entrada em sala de aula.

●Na chegada, os alunos serão encaminhados diretamente 
para suas salas; e, na saída, a liberação da criança será feita do 
mesmo modo, tendo no máximo 15 min de tolerância após o 
horário de saída acima estabelecido para que os pais as busquem. 
Pedimos a gentileza da pontualidade, pois esse será um elemento 
importantíssimo para evitar aglomerações.

● O interagir e brincar é muito importante, assim, a Escola 
internamente administrará atividades ao ar livre ou que permitam 
o desenvolvimento da parte lúdica, mas de forma escalonada; os 
alunos continuarão tendo seus momentos de descontração, porém 
cada turma em seu horário específico.

●  A escola entende que há pais que, por motivo de trabalho, deixam 
seus filhos na escola das 7h30 às 18h15. Porém, tal prática deverá 
ser revista. A escola mantém um registro dessas famílias; portanto, 
cada família que se enquadre nessa prática será contatada para os 
ajustes necessários.

● Nenhuma família que NÃO TENHA NECESSIDADE de deixar seu 
filho na escola por um tempo prolongado, deverá fazê-lo.

TURMA ENTRADA SAÍDA

Berçário e EI2 9:00 17:00

EI3 9:15 17:15

EI4 e EI5 9:30 17:30



AUXÍLIO DE CRIANÇAS NA DESCIDA/
ENTRADA DO CARRO

Para agilizar o embarque e desembarque de alunos, ESPECIALMENTE DE CRIANÇAS 
PEQUENAS QUE UTILIZAM CADEIRINHAS, existirão colaboradores que promoverão 
o auxílio, observando o seguinte protocolo:

1. Higienização das mãos do colaborador;

2. Auxilio à criança ao descer (ou retirada da criança da cadeirinha);

3. Nova higienização das mãos pelo colaborador, antes de auxiliar 
outra criança.

No Navegantes promovemos a autonomia das crianças e incentivamos a presença 
das famílias na escola. No entanto, devido às atuais circunstâncias, a entrada de 
familiares na escola será restrita e não frequente. Portanto, segue o novo protocolo 
de embarque e desembarque. Sugerimos que vocês conversem com seus filhos 
sobre essa nova prática da escola para evitar surpresas desagradáveis e frustrações 
para as crianças no momento da entrada.



As refeições do Berçário – EI2 serão servidas no estilo prato feito no 
refeitório específico para crianças dessa idade.

As mesas para ocupação/cadeirões serão espaçados, para possibilitar 
o distanciamento mínimo de 01 (um) metro entre os alunos/
colaboradores.

As refeições do EI3-EI4 e EI5 serão servidas no estilo prato feito no 
refeitório principal da escola.

As mesas para ocupação serão espaçadas, para possibilitar o 
distanciamento mínimo de 01 (um) metro entre os alunos/
colaboradores.

O lanche poderá ser tomado no pátio, com horários intercalados 
ou em ambientes externos diversos de forma que se mantenha o 
espaçamento entre alunos de mais de uma turma.

REFEITÓRIO



Dentro da Escola é possível existir alunos que se enquadrem em condições de 
vulnerabilidade, seja por apresentarem comorbidades, seja por se enquadrarem 
como pessoas com necessidades especiais.

Sabemos que dependendo do tipo de necessidade especial ou comorbidade 
apresentada pelo aluno poderá ser recomendável que este não participe, por ora, 
das atividades presenciais. Por isso, neste período de pandemia a Escola adotará o 
seguinte PROTOCOLO:

1. A Escola, família e equipe que atende externamente o aluno 
deverão avaliar a pertinência do desenvolvimento de atividades 
presenciais ou não presenciais, podendo a Escola ofertar atividade 
domiciliar ou por via remota, enquanto perdurar a situação crítica.

2. A Escola poderá optar pelo oferecimento de ensino remoto 
quando entender que a participação do aluno poderá gerar risco a 
este, aos colaboradores ou aos demais alunos, especialmente nos 
casos dos alunos que dependem de contato físico constante para 
desenvolvimento de suas atividades.

3. A participação em atividade presencial do aluno com deficiência 
(mormente nos casos em que a deficiência afeta o quadro imunológico) 
ou que apresente comorbidade importante (neuropatias, 
encefalopatias, cardiopatia grave, asmáticos, entre outros) SOMENTE 
SERÁ EFETUADA MEDIANTE AUTORIZAÇÃO MÉDICA. 

ALUNOS EM CONDIÇÕES DE 
VULNERABILIDADE/COMORBIDADES



A Escola tem consciência que muitos pais optarão por não encaminhar seus filhos 
para a realização de atividades presenciais e desde já manifesta seu respeito a esta 
decisão.

Diante desta situação, a Escola poderá ofertar opções de atividades com uso de 
plataformas e a participação do aluno será considerada para fins de avaliação de 
seu desenvolvimento e frequência.

Poderão ser oferecidas sessões de tutoria pedagógica quinzenal pela Coordenação 
Pedagógica e/ou professora para as famílias que assim desejarem, com o intuito de 
manterem a rotina de estudo de seus filhos dentro dos princípios pedagógicos do 
Navegantes.

ALUNOS CUJAS FAMÍLIAS OPTEM PELO NÃO 
COMPARECIMENTO À ESCOLA



3
PROTOCOLO A SER SEGUIDO 
PELA ESCOLA NO CASO DE 
ALGUM COLABORADOR 
OU ALUNO APRESENTAR 
SINTOMAS COMPATÍVEIS 
COM A COVID-19



Sabemos que a Escola e as famílias adotarão todos os mecanismos para evitar a 
propagação da COVID-19. No entanto, segundo o Ministério da Saúde, a COVID-19 
já está em estágio de transmissão comunitária, tornando possível a ocorrência de 
contágio apesar de todos os cuidados.
Por isso, se algum aluno ou colaborador apresentar sintomas compatíveis com a 
COVID-19, a Escola adotará o seguinte protocolo:

OBS: O RETORNO DO COLABORADOR OU ALUNO COM QUADRO CONFIRMADO 
DE COVID-19 SOMENTE OCORRERÁ MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO

1. Afastar o aluno ou colaborador ao primeiro sintoma compatível com COVID-19 
(tosse, febre, dificuldade respiratória) apresentado, para evitar o contato com outras 
pessoas.

2. Caso o sintoma se manifeste durante o período em que o aluno esteja na escola, o 
mesmo será deixado em sala de isolamento destinada a esse fim, até a chegada dos 
pais; o colaborador também poderá aguardar nesta sala, até a chegada de algum
familiar, caso prefira não utilizar transporte regular.

3. Higienizar todos os locais em que o aluno ou colaborador tenha passado, 
mantendo-os arejados.

4. Identificar todas as pessoas que mantiveram contato com o aluno ou colaborador 
com quadro suspeito de COVID-19;
 a. No caso de alunos, os demais pais da turma serão avisados, para que   
 passem a observar seus filhos quanto a apresentação de eventuais sintomas;
 b. Do mesmo modo, haverá orientação ao colaborador quanto à esta    
 observação;

5. Orientar a pessoa com quadro suspeito a procurar serviço médico, a fim de 
confirmar ou descartar o diagnóstico:
 a. Havendo confirmação de COVID-19, todas as pessoas que tiveram contato  
 com ele na Escola serão informadas para que mantenham quadro de   
 observação ou de isolamento social, conforme restar definido     
 pelos profissionais de saúde que atenderam o aluno ou colaborador    
 com quadro confirmado;
 b. Não havendo confirmação de COVID-19, todos poderão retornar para as
 atividades normais, salvo se outra for a orientação do profissional médico   
 que atender este aluno ou colaborador;

6. Disponibilizar ao aluno em isolamento atividades não presenciais para serem 
realizadas de forma remota.



ANEXO

LAVAGEM DAS MÃOS

SETOR: TODOS OS COLABORADORES E ALUNOS

PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
1. Ato simples e fundamental para prevenção e controle de infecções na escola, 
tais como: INFLUENZA, H1N1 e COVID-19.

2. Lavar as mãos com água e sabonete líquido, com técnica correta, pode 
interromper a cadeia de transmissão de infecção entre os membros da 
comunidade escolar.

3. Deve ser praticada ao chegar e antes de sair da escola, antes e após
refeições/lanches, antes e após uso do banheiro e ao ter contato com
outra pessoa (ainda que não intencional).

4. A higienização das mãos também deverá ser feita ao tocar a máscara,
face, boca, nariz e olhos.

5. Devem ser retirados os acessórios que podem servir de reservatório
para microorganismos (anéis, pulseiras, relógios de pulso), devendo
estes serem evitados no ambiente escolar.

6. As unhas devem estar sempre aparadas, pois podem abrigar
microorganismos causadores de infecção.

PASSO A PASSO HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
1. Abrir a torneira com a mão não dominante e molhar as mãos, sem encostar-
se à pia ou lavatório.

2. Ensaboar as mãos, friccionando a palma, o dorso, os espaços interdigitais,
polegar, articulações, unhas e extremidades, dedos, punhos.

3. Enxaguar as mãos.

4. Fechar a torneira com o auxílio de papel toalha.

PRIORIZE A LAVAGEM DAS MÃOS, pois é o método mais seguro. Na impossibilidade de 
fazer a lavagem, higienize as mãos com álcool em gel 70%.



Fonte:http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_
state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_
action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=450722&_101_type=document



ANEXO

ETIQUETA RESPIRATÓRIA

SETOR: TODOS OS COLABORADORES E ALUNOS

PROTOCOLO DE ETIQUETA RESPIRATÓRIA
1. A “etiqueta respiratória” é um ato simples e fundamental para prevenção e 
controle de infecções na escola, tais como: INFLUENZA, H1N1 e COVID-19, pois 
reduz de forma sensível a presença de gotículas no ar.

2. Lavar as mãos com água e sabonete líquido, com técnica correta, pode
interromper a cadeia de transmissão de infecção entre os membros da
comunidade escolar.

3. A higienização das mãos deverá ser feita SEMPRE que espirrar ou tossir.

PASSO A PASSO PARA A ETIQUETA RESPIRATÓRIA
1. Ao tossir ou espirrar, não utilize as mãos; cubra a boca e o nariz com um 
lenço de papel, que deve ser descartado no lixo imediatamente.

2. Não use lenço de tecido.

3. Se não possuir lenço de papel, use a parte interna do braço, na parte superior 
da manga da roupa.

4. Lave as mãos com água e sabão ou as higienize com álcool em gel 70%.

PRIORIZE A LAVAGEM DAS MÃOS, pois é o método mais seguro. Na impossibilidade de 
fazer a lavagem, higienize as mãos com álcool em gel 70%.



Fonte: https://www.facebook.com/PrefsCuritiba/posts/3255704881139960?comment_
id=3260596237317491&reply_comment_id=3260911057286009



ANEXOS ESTAÇÃO DE HIGIENE 

CALHA METÁLICA

CALHA METÁLICA
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HALL13,30 M2

6,84m²

I.S. INF. M.

8,74m²

I.S. INF. F.

2,74m²

I.S. ACES.

COORD.
5,19m²

24,15m²

SALA INGLÊS/MÚSICA

vinílico26

26,27m²

EI-5A
vinílico25

33,02m²

1°ANO EFvinílico24

24,64m²

EI-3A
assoalho de madeira22

+porcelanato
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+porcelanato
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porcelanato28
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EI-4Bporcelanato28

18,42m²

EI-3Bporcelanato28

18,02m²

EI-5Bporcelanato29

SALAS DE APOIO32
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CORREDORgranilite30

70,83m²
SALA MULTIUSO
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porcelanato

27

27

27

27

10,89m²

SALA SACERDOTE

porcelanato32

9,07m²

ESPERAporcelanato

32

2,32m²

CONFESS.
porcelanato

32

19,23m²

CORREDORvinílico 30

13,50m²

REUNIÃO 1
porcelanato

10,68m²

REUNIÃO 2
porcelanato

10,74m²

ALMOXARIFADO 1

porcelanato

10,72m²

DEPÓSITO 1
porcelanato

5,32m²

CIRCULAÇÃO
porcelanato
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RECEPÇÃO

granilite + granito
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ATENDIMENTO
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01
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EI-2B
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0423,51m²
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05
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