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DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

Razão Social da Instituição de Ensino:
Nome Fantasia: Colégio Alto Padrão
CNPJ: 020116810001-19
Cidade: Curitiba
Telefone: (41) 3267-6800
E-mail: contato@colegioaltopadrao.com
Nome completo do Diretor responsável: Carmen Lucia Schultz Verssão
E-mail direto do Diretor responsável: carmenverssao@hotmail.com

Número de colaboradores (as), categorias profissionais e jornadas de trabalho
Número de colaboradores
(as)

Categoria profissional

Jornada de trabalho

8

Auxiliar de Serviços Gerais

8 horas

2

Cozinheira / Aux. Cozinha

8 horas

29

Professor

Hora/aula e mensalistas

3

8 horas

2

Secretária /Secretária
Pedagogica / Auxiliar Sec.
Coordenadora de Ensino

1

Aux. Biblioteca

8 horas

1

Psicopedagoga

4 horas

1

Atendente de sala

8 horas

8 horas
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Informações dos alunos e turmas

Quantidade
(total)
1

Alunos

2

Turmas

281
Dezesseis (16)

Informações funcionamento por nível de ensino
Nível de
ensino (nome

Número mínimo de
aluno por turma

da turma)
1
2
3
4
5

Número
máximo de
aluno por
turma

Ed. Infantil

10

20

Ens. Fundamental 1

15

25

Ens. Fundamental 2

15

25

Ensino Médio

15

30

Contraturno

10

20

Horário
de
funciona
mento
Das 13h às
17h30 horas
Das 13h às
17h30 horas
Das 7h30 às
12h30 horas
Das 7h30 às
12h30 horas
07h às 19h
horas
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2. PRECISAMOS SABER SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS (COVID – 19)
O que é o Coronavírus - COVID-19?
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infecções, do qual faz
parte o COVID-19. Normalmente essas infecções estão associadas ao sistema
respiratório, podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma
doença mais grave, como pneumonia.
Transmissão da infecção por COVID-19
Este vírus pode ser transmitido através do contato com secreções
respiratórias gotículas, de pessoa para pessoa que possuem contato
próximo, o que poderá ocorrer através do contato com:
●
Gotículas de saliva
●
Espirro
●
Tosse
●
Catarro
●
Contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão.
●
Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de
contato com a boca, nariz ou olhos.
A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e ocorre durante uma
exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de
gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse,
espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou
olhos de pessoas que estão próximas e ainda através do contato das
mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em
seguida, o contato com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou
olhos).
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Principais sintomas
Segundo os dados mais atuais, os sinais e sintomas clínicos são
principalmente respiratórios, como de um processo gripal, são eles:
●
Tosse
●
Febre
●
Coriza
●
Dor de garganta
●
Dificuldade para respirar
●
Os casos mais graves podem evoluir para pneumonia,
insuficiência renal e síndrome respiratória aguda grave (SARS).

Período de incubação
O período de incubação do vírus é de cinco dias podendo chegar a doze
dias (período em que os primeiros sintomas começam a aparecer). O
período de transmissibilidade de pacientes infectados é em média sete
dias após o início dos sintomas, no entanto, dados preliminares do Novo
Coronavírus (SARS-CoV-2) sugerem que a transmissão possa ocorrer
mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.
3. MEDIDAS DE CONTROLE CONTRA O COVID-19
Medidas adotadas quando a escola identificar um aluno e /ou colaborador
com sinais e sintomas gripais.
Diariamente, um membro da escola deve, uma vez a cada turno,
realizar a verificação de colaboradores e alunos com sintomas de
síndrome gripal e registrar em planilha especifica.
●
A Escola deverá comunicar os familiares e deixar claro que o aluno
pode apresentar outras doenças e não necessariamente COVID-19, mas
que precisa de isolamento até avaliação médica (presencial ou
telemedicina).
●
Após avaliação médica, o aluno poderá frequentar a escola
mediante atestado de liberação.
●
A escola fará o registro e o monitoramento em planilha registro de
saúde, quando o aluno e/ou colaborador apresentar qualquer alteração no
estado de saúde no período das atividades escolares.
Caso o aluno apresentar febre na escola, a temperatura será registrada na
planilha de registro de saúde.
●
O termômetro será higienizado com algodão embebido em álcool
70% líquido, antes e após o uso.
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LEMBRETE:
A triagem de temperatura será realizada diariamente por meio de
termômetros infravermelhos, sem contato direto com a pele. Caso a
verificação da temperatura registrada seja maior ou 37,1°C, o aluno
deverá ser isolado e a instituição de ensino deverá entrar em contato
com os pais ou responsáveis.

Ao ser identificado um novo caso de aluno com sintomas gripais, esta será
encaminhada para uma sala separada dos demais e deverá utilizar uma
máscara descartável até que seus familiares o busquem.

Após a saída do aluno deste espaço (onde ficou esperando seu familiar),
este deve ser higienizado pelo colaborador devidamente treinado conforme
descrito no processo de higiene nos ambientes.
OBS: Caso o colaborador apresentar sintomas gripais, este deve informar
imediatamente a direção da escola e buscar assistência médica.
São sintomas de síndrome gripal: quadro respiratório agudo,
caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada,
acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade
respiratória.
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Medidas para identificação de casos suspeitos e
confirmados:
A escola deverá:
● Caso ocorra contaminação entre estudantes, a escola deverá ser
interditada por quatorze dias, retornando para o modelo de aulas 100% online durante esse período.
● Caso ocorra contaminação de professores ou funcionários, a escola
deverá ser interditada por quatorze dias, retornando para o modelo de
aulas 100% on-line durante esse período.
Em caso de absenteísmo de colaboradores em decorrência de
tratamento ou isolamento domiciliar por suspeita ou confirmação de
COVID-19, a escola irá prever substituições sempre que necessário.
Suspensão de eventos escolares / formação escolares
Treinamentos, encontros, festividades, eventos e comemorações da
escola, estarão cancelados a fim de evitar aglomerações. Essa medida
deve ser tomada até que mude o estado da pandemia.
Além disso:
●
Irá priorizar a realização de reuniões por videoconferência, evitando
a forma presencial e, quando não for possível, reduzir ao máximo o
número de participantes e sua duração;
●
Suspender a realização de excursões e passeios externos;

Atualização de dados dos alunos e colaboradores no retorno escolar
A escola enviará um questionário às famílias para atualizar os
dados de saúde dos alunos. Para os colaboradores será entregue um
formulário, a fim de verificar estado geral de saúde bem como identificar
colaboradores em grupo de risco.
Caso, após a coleta das informações dos alunos e dos colaboradores,
for verificado algum indivíduo em grupo de risco, este deverá trazer um
laudo que comprove o diagnóstico, para o afastamento do ambiente
escolar.
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Medidas para Grupo de Risco
A escola deve assegurar que trabalhadores e alunos do Grupo de Risco
permaneçam em casa, sem prejuízo de remuneração e de
acompanhamento das aulas, respectivamente.
Pertencem ao grupo de risco pessoas:
- acima de sessenta anos;
- com doenças crônicas;
- com problemas respiratórios;
- gestantes e lactantes.

Treinamentos
Serão realizados treinamentos setorizados, com as equipes da
limpeza, do setor pedagógico (professores e educadores de apoio) e da
cozinha. Já as famílias receberão todo material informativo e os alunos via
atividades pedagógicas e lúdicas acerca das temáticas e protocolos de
saúde implementados na escola.
4. PROCESSO UNIVERSAL DE PREVENÇÃO CONTRA AS DOENÇAS
Higiene de Mãos
 Periodicidade
A higiene das mãos deve ocorrer:
●
●
●
●
●
●

Ao chegar ao trabalho;
Antes de manipular os alimentos;
Antes de tocar em utensílios higienizados;
Antes de alimentar os alunos quando necessário;
Antes das refeições;
Após realizar a higiene das crianças (limpeza nasal, limpeza após
necessidades básicas, etc.);
●
Após tocar em objetos (maçanetas das portas, corrimãos,
interruptores, relógio de ponto eletrônico e após o uso de
transportes públicos, etc.);
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●
●
●
●
●
●
●

Após utilizar vassouras, panos e materiais de limpeza;
Antes e após o uso do banheiro;
Após a limpeza de um local;
Após remover lixo e outros resíduos;
Após tossir, espirrar e/ou assoar o nariz;
Após trocar de sapatos;
Após fumar (importante realizar a troca do uniforme, se o
colaborador sair da escola durante a jornada de trabalho para fumar);
●
Ao cuidar de ferimentos;
●
Antes de administrar medicamentos;
●
Após o uso dos espaços coletivos;
●
Antes de iniciar uma nova atividade;
●
Após levar as mãos aos olhos, nariz e boca.

Não se esquecer de:
●

Incentivar os alunos a lavar as mãos com maior frequência e a
utilizar o álcool gel 70%, principalmente após circular em locais públicos
e movimentados.
●
Incentivar a equipe escolar a priorizar a lavagem das mãos
com água e sabão em diversos momentos durante seu trabalho, ao
invés de somente o uso de álcool gel 70%.
Procedimento de Higienização das Mãos

O local para higiene de mãos deve dispor de: sabonete líquido
antisséptico, papel toalha não reciclado, lixeira com tampa e acionamento
por pedal.
Caso não seja possível o sabonete antisséptico, pode ser utilizado um
normal e após a limpeza utilizar álcool gel 70%.
Para adequada higiene de mãos, devem-se seguir os passos abaixo:
Medidas higiene e Comportamento Pessoal


Incentivar a utilização de papel descartável (lenço ou papel
higiênico) para higiene nasal pela criança e pela equipe escolar.



Nas salas haverá papel descartável para higiene nasal e para outro
fim que se faça necessário.
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●

Ensinar os alunos a cobrirem o nariz e/ou a boca com o antebraço
quando espirrar ou tossir. Preferencialmente cobrir a boca e nariz com
lenço de papel e depois descartá-lo no lixo (vide cartaz da etiqueta
respiratória, em anexo):

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca:
●

Essa prática é mais difícil de ser realizada, mas deve ser
incentivada tanto para equipe escolar como para os alunos;
●
Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;
●
Se não for possível lavar as mãos com água e sabão após tossir
ou espirrar, utilizar álcool gel 70% para fricção das mãos;
●
Providenciar álcool gel 70% para higienizar as mãos e deixar em
todos os ambientes da escola;
●
Ensinar os alunos a utilizarem álcool gel 70% para evitar acidente
●
Providenciar e manter em todos os ambientes da escola um
número adequado de álcool gel 70% (para as mãos) e líquido 70%
(para limpeza de superfícies)
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Medidas gerais
●
●

Afixação de cartazes informativos (vide cartazes em anexo);
Uso máscara de tecido com troca a cada duas horas e quando
utilizar máscara viseira acrílica, higienizar a cada duas horas. Cabe ao
empregador ofertar as máscaras em quantidades adequadas aos seus
colaboradores. E a este último cabe usá-la de forma adequada (conforme
cartaz de orientação – em anexo).
●
Higienizar as mãos frequentemente com água e sabão, e quando
não for possível usar álcool em gel 70%;
●
Limpeza e arejamento das salas, abrindo as janelas e portas,
evitando a utilização dos equipamentos de ar condicionados em tempos
de pandemia;
●
Aplicar medidas de distanciamento social, dentro do possível.
●
Aumento da frequência de limpeza e desinfecção (com álcool
líquido 70%) das superfícies e dos equipamentos como maçanetas das
portas, teclado, bancadas, mesas, telefones e entre outros locais por parte
da equipe escolar;
●
Não compartilhar objetos de uso pessoal, tais como: escovas de
dente, toalhas, copos e talheres, alunos e colaboradores;
●
Fazer o uso de copos ou garrafas individuais, evitando o contato
direto da boca com torneiras e bebedouros;
●
Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de
tosse e espirros (vide cartaz ilustrativo em anexo);
●
Intensificar a limpeza dos brinquedos;
●
Desativar bebedouros, quando presentes;
●
Estimular o uso de papel descartável, bem como seu descarte
adequado e imediato.
●
Orientar os familiares para que mantenha as unhas dos alunos bem
cortadas/aparadas.
●
Incentivar a troca de roupa pessoal diariamente (colaboradores e alunos);
●
Os adultos deverão higienizar o celular diariamente;
●
A escola deverá manter um número adequado de lixeiras e em locais
estratégicos, para descarte de material biológico (ex. papel descartável). E
sempre que possível, dispor de lixeira com tampa com dispositivo que
permita a abertura o fechamento sem o uso das mãos (pedal ou outro tipo
de dispositivo) e recolher e descartar os resíduos a cada 2 horas, com
segurança;
●
Os materiais escolares serão higienizados antes e após o uso (como
lápis de cor, giz de cera, canetas hidrocores), especificamente aquele
material que no momento da atividade não foi possível manter o uso
individual;
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Será reduzida a quantidade de materiais disponíveis nas salas, como
livros e brinquedos, isolando-os na medida do possível e mantendo
apenas o que for estritamente necessário para as atividades didáticopedagógicas;
●
A escola irá suspender a utilização do sistema de registro de pontos
por biometria, especialmente na forma de digital.

Medidas de distanciamento social na escola
●

Evitar cumprimentos com aperto de mãos, abraços ou beijos;
●
Manter-se, no mínimo 2 metros de distância quando não utilizar a
máscara e 1,5 metros quando estiver usando-a, sempre que possível no
ambiente escolar.
●
Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a facilitar o
cumprimento das medidas de distanciamento social, especialmente nas
salas de referência, no refeitório e em outros ambientes coletivos. Se
necessário realize as tarefas em sistema de rodízio, assim, fica mais fácil
manter o distanciamento;
●
Organizar os horários de pátios e refeições para que os alunos
estejam em menor número e fiquem mais espalhados no local e após o
seu uso imediatamente à higiene;
●
No refeitório, quando houver, as mesas devem estar com um
distanciamento de 2 metros entre cada uma. Está proibido o modelo de
buffet, o prato de cada criança deve ser servido por uma única pessoa
responsável;
●
Serão estabelecidos horários alternados de distribuição de
alimentos, com o objetivo de evitar aglomerações;
●
Reorganizar os horários de intervalo dos colaboradores e uso do
refeitório, quando necessário, a fim de ter as regras do distanciamento
social;
●
Não partilhar alimentos e não utilizar os mesmos recipientes (copos,
talheres e etc.) sem a devida higiene;
●
Propor maior número de atividades ao ar livre, sempre que possível.
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5. CUIDADOS NECESSÁRIOS A SEREM ADOTADOS NO CAMINHO
ENTRE O DOMICÍLIO E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
Todos da comunidade escolar que utilizem transporte público para
irem à escola, devem utilizar máscara de maneira adequada durante
sua permanência no transporte público e imediatamente após a saída
de dentro do veículo lavar as mãos ou passar álcool gel 70 º.
Se for de automóvel, deverá usar máscara também e higienizar as
mãos na chegada á escola da mesma forma.

Fonte: Guia para elaboração: Plano de contingência escolar para Coronavírus. Creche
segura, 2020.

6. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) AO ENTRAR NA
ESCOLA
● Será verificada a temperatura de todos que entrarem na escola (alunos
e colaboradores e outros), por meio de termômetro digital infravermelho,
vedando a entrada daquele cuja temperatura registrada seja igual ou
superior a 37,1ºC;
● Na porta de entrada, todos os alunos e adultos deverão limpar os
calçados em solução clorada (utilizar o tapete sanitizante + produto
adequado) com troca periódica, para ingressarem na parte interna da
escola.
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Após, ir ao banheiro e lavar as mãos.
● Todos devem utilizar máscara de tecido e realizar a troca e /ou higiene a cada 2
horas.
● Organizar a entrada na escola de forma que ocorra fluxo único
(entrada e saída) de circulação de colaboradores, alunos e familiares,
visando resguardar o distanciamento mínimo. Pode-se optar pelo sistema
de drive-thru para a entrada e saída de crianças na escola.
● Instruir os pais e assegurar o uso de máscaras de proteção facial nas
dependências externas à Instituição quando na entrada e saída das
crianças.
● Sinalizar no chão a posição a ser ocupada por cada pai ou responsável
ao aguardar o professor buscar a criança se for o caso.

Colaboradores
Ao chegar ao local de trabalho devem higienizar as mãos adequadamente,
trocar toda a roupa e calçado, colocar o uniforme, e guardar seus
pertences em armário individual. Ao final do expediente o colaborador
deve levar seu uniforme para casa para limpeza e troca diária. Recomenda
– se que não retornem às suas casas com o uniforme utilizado durante a
prestação do serviço.
Lembrando que todo e qualquer saída pelo colaborador (horário de almoço
e/ou intervalo), durante sua jornada de trabalho, o mesmo deve trocar toda
a roupa e ao retornar à escola, fazer todo o procedimento de higiene e
cuidados.

Pais e Crianças
Os pais devem aguardar na recepção o professor para entregar seu filho,
sem circular pelas demais dependências escola. Torna-se importante que
apenas um adulto seja responsável por levar e buscar o aluno na escola,
este não pode ser grupo de risco como idosos e portadores de doenças
crônicas como diabetes, hipertensão, etc.
Os alunos só podem ingressar à escola mediante apresentação da
carteira de vacinação atualizada e sua cópia armazenada na pasta deles.
.
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Colaboradores das atividades especializadas e serviços terceirizados
E ao chegar à escola devem higienizar as mãos e vestir seu uniforme
específico e/ou jaleco de uso exclusivo na escola. Colocar a máscara e
higienizá-la a cada 2 horas.
Aos profissionais que utilizarem materiais diretamente com as crianças,
devem higienizar a cada uso e manter todos os cuidados de higiene
necessários.
ATENÇÃO!
Atividades esportivas coletivas presenciais, tais como: futebol, voleibol,
ginástica, balé e outras, devido à propagação de partículas potencialmente
infectantes, devem estar SUSPENSAS.

Serviços terceirizados que realizam entregas dentro das dependências
da escola devem estar munidos de máscara, limpar os calçados no tapete
sanitizante, para ingressarem na parte interna da escola. E higienizar as
mãos!
7. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) DE HIGIENE PESSOAL
Asseio pessoal dos colaboradores:
● Uso de uniforme limpo e completo;
● Trocar diariamente o uniforme;
● Tomar banho diariamente;
● Unhas curtas e aparadas;
● Utilizar cabelos presos e penteados;
● Evitar os adornos como anéis e brincos, relógios, pulseiras, piercing (aparente);
● Evitar circular na área de manipulação de alimentos, quando necessário

seguir os padrões: retirar adornos, colocar jaleco e touca para proteção
dos cabelos.
● Brincos somente pequenos;
● Sapatos confortáveis e presos ao pé.
● Higienização frequente da máscara de acrílico (a cada duas horas com álcool
líquido 70%)
● Troca frequente da máscara de pano (a cada duas horas)
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Pertences pessoais dos alunos
Todos os pertences pessoais devem ser devidamente identificados com o
nome do aluno, individualizado e higienizado.
●

Nécessaire com itens de higiene bucal deve ser higienizado
frequentemente.
●
Escova de dente necessita conter o seu protetor, fazer a secagem
correta do objeto. A escovação deve ser supervisionada por um adulto e
observar as cerdas das escovas para orientar os responsáveis quanto à
troca.
●
Garrafinhas com água devem ser enviadas diariamente para a
escola e sua esterilização é de responsabilidade da família.

Medidas para promover, orientar e fiscalizar o uso de equipamentos de
proteção individual – EPIs
Ao receberem os EPIs, os colaboradores devem assinar o recebimento,
conforme planilha específica. E é de sua total responsabilidade o uso
adequado do material.

SOBRE O USO DE MÁSCARAS
Regras básicas devem ser seguidas:
1.
A máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada;
2.
As medidas de higiene e a limpeza das máscaras não profissionais
em tecido e a eliminação periódica das descartáveis são ações
importantes de combate à transmissão da infecção;
3.
Fazer a adequada higienização das mãos com água e sabonete ou
com preparação alcoólica a 70% antes de manipulá-la.

Antes de colocar a máscara no rosto deve-se:
a. Assegurar que a máscara está em condições de uso (limpa e sem rupturas);
b. Fazer a adequada higienização da mão com água e sabonete ou com
preparação alcoólica a 70%/ (cubra todas as superfícies de suas mãos e
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esfregue-as juntas até que se sintam secas);

c. Tomar cuidado para não tocar na máscara, se tocá-la higienizar as mãos.
d. Cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais;
e. Manter o conforto e espaço para a respiração;
f. Evitar uso de batom ou outra maquiagem ou base durante o uso da máscara.

SOBRE O PROCESSO DE HIGIENE DA MÁSCARA DE TECIDO:
1.
Lavar separadamente de outras roupas;
2.
Lavar previamente com água corrente e sabão neutro;
3.
Deixar de molho em uma solução de água com água sanitária* ou
outro desinfetante equivalente de 20 a 30 minutos;
4.
Enxaguar bem em água corrente, para remover qualquer resíduo de
desinfetante;
5.
Evitar torcer a máscara com força, deixe-a secar;
6.
Passar com ferro quente;
7.
Garantir que a máscara não apresenta danos (menos ajuste,
deformação, desgaste, etc.), ou você precisará substituí-la;
8.
Guardar em um recipiente ou saco plástico fechado.
* Para preparar uma solução de água sanitária (2,5%) com água, por
exemplo, você pode diluir de 2 colheres de sopa de água sanitária
em 1 litro de água.


Máscara de Proteção facial de Colaboradores

Cada colaborador deverá ter consigo ao menos quatro (4) máscaras,
que deverão ser trocadas a cada 2 horas, guardar as máscaras utilizadas em
sacos especialmente para este fim.
Ao final do seu turno de trabalho o colaborador deve levar suas máscaras
paracasa e fazer o correto processo de higienização das mesmas.
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Máscara de Proteção facial das crianças
Os pais e /ou responsáveis pelos alunos deverão colocar dentro de suas
mochilas dois sacos para uso exclusivo das máscaras, um contendo três
ou seis máscaras limpas, dependendo do período que o aluno fica na
escola (regular ou integral) que deverão ser trocadas a cada duas horas,
conforme cartaz de orientação de horários. O outro saco será de uso
exclusivo para colocar as máscaras utilizadas “sujas”. As famílias deverão
seguir o mesmo protocolo de higiene citado acima, estas receberão
orientações sobre o modo de higiene e cuidado.

Máscara de Proteção facial:
especializadas e serviços terceirizados

Profissionais

de

atividades

Os profissionais terceirizados devem ministrar suas atividades com
máscara e esta deve ser trocada a cada duas horas. É de
responsabilidade do colaborador a utilização adequada e higiene da
mesma.


USO DE LUVAS
Esse item é opcional.

 Luva para agentes biológicos (luvas para procedimentos não cirúrgicos látex)
As luvas para agentes biológicos devem ser descartadas após cada
procedimento como retirada do lixo e no momento de servir as refeições.
RECOMENDAÇÕES DE USO
1.
2.

Higienizar as mãos antes de calçar as luvas;
Remover as luvas imediatamente após cada atendimento ou
procedimentos;
3.
Não manusear as superfícies ambientais com as mãos enluvadas;
4.
Não manusear itens de uso pessoal quando estiver com mãos enluvadas;
5.
Realizar higiene das mãos imediatamente após a remoção das luvas;
6.
Disponibilizar luvas de material sintético para os profissionais que
sejam alérgicos ao látex;
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7.
Manter as luvas na embalagem ou caixa original, até o seu uso;
8.
As luvas devem ser removidas com técnica adequada para evitar a
contaminação das mãos durante o procedimento de retirada;


Luva para agentes químicos (luva borracha)

Deve ser utilizada na manipulação de produtos químicos, coleta e
transporte de lixo, higienização dos recipientes e limpeza de sanitários e
áreas de lixo.
8. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) DE HIGIENE E
SAÚDE NO HORÁRIO DO SONO
Os colchonetes na sala devem estar com distanciamento de 50 cm
(conforme previsto em legislação) entre eles, no entanto, seria prudente
em momentos de pandemia estabelecer um distanciamento ainda maior
entre eles, em torno de 2 metros, conforme previsto no distanciamento
controlado.
Ainda assim, seria importante organizar as crianças para que deitem em
posições contrárias a fim de que uma não fique com o rosto de frente para
outra, e sim, “cabeça com pé” e assim por diante.

9. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) DE HIGIENE DOS
ALUNOS
Processo de higiene de mãos dos alunos
A higienização das mãos deve ser realizada conjuntamente pelos alunos e
os educadores, de acordo com a capacidade de cada faixa etária. Deve
ser utilizado o procedimento já mencionado anteriormente.
A higiene de mãos deve ocorrer:
●
●
●
●

Ao entrar na escola;
Antes das refeições;
Após o uso do banheiro;
Ao voltar do pátio;
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●
●

Após brincadeiras e atividades;
E em outras situações em que as mãos possam estar sujas.

Processo de higiene no uso do vaso sanitário
O uso deve ocorrer sempre acompanhado por um responsável.
●

O educador deve colocar as luvas para limpar a criança, caso ela tenha
feito coco.
●
Observar se o vaso sanitário está limpo;
●
Evitar que a criança tenha contato com fezes e/ou urina;
●
Utilizar papel higiênico para fazer a higienização da criança,
passando e/ou orientando a utilização sempre no sentido da genitália para
o ânus, evitando o contato das fezes com a genitália;
●
Acionar a descarga com tampa do vaso abaixada;
●
Após passar álcool 70% líquido no vaso com papel, cuidando para
passar em único sentido.
●
Higienizar as próprias mãos e das crianças conforme procedimento
descrito anteriormente.
Processo de higiene bucal
●
Deve ser feita a higienização após cada refeição de preferência;
●
A escovação deve ser supervisionada por um adulto e a quantidade
de creme dental utilizada na escola é equivalente a um grão de arroz;
●
Observar a umidade da escova para evitar mofos, sempre secar com
papel toalha após o uso;
●
Conferir se as cerdas das escovas estão sempre com proteção;
●
É proibido o uso de toalhinhas, a escola deve disponibilizar
papel toalha para a realização da higiene bucal.
Processo de higiene da secreção nasal
O aluno com secreção nasal intensa deve ser higienizado sempre com
papel descartável, que depois de utilizado deve ir imediatamente para o lixo
(específico para material biológico), não pode ser guardado no bolso da
calça e/ou avental. Após o educador auxiliar na limpeza do nariz, o mesmo
deve imediatamente higienizar as mãos de preferência de forma completa,
quando não for possível, deve-se utilizar o álcool gel 70% com mesmo
passo da higiene de mãos. Também, procure levar o aluno até o banheiro e
lavar seu rostinho com maior frequência na presença de secreção nasal
mais intensa.
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10. PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRÃO
HIGIENIZAÇÃO DOS BRINQUEDOS E OUTROS

(POP)

DE

Brinquedos das salas
Brinquedos de Plásticos: Higienizar regularmente com esponja, água e
sabão e deixar de molho em solução clorada (200ppm) por 15 min e
após enxaguar na frequência de pelo menos uma vez por mês.
Brinquedos de Panos e/ou Pelúcia: é proibido a escola possuir brinquedos
que não sejam de fácil higienização. Quando a Escola possuir algum
brinquedo demonstrativo destes materiais deve-se ter uma rotina rigorosa
de higiene pelos profissionais responsáveis e deve ser registrado em
planilha. Preferencialmente, essa higiene deve ser semanal.
Brinquedos do pátio
Os brinquedos do pátio devem ser higienizados regularmente,
preferencialmente toda semana, com mangueira ou jato, água e
sabão (bolas, cavalinhos, cozinhas, etc).
Os brinquedos grandes devem ser higienizados com água e sabão ao final
do dia (com auxílio de uma vassoura ou esfregão).
Caixa de brinquedos pequenos, após o uso o professor deve borrifar com
álcool líquido 70% e colocar fora do alcance das crianças.
Tatames e almofadas
●
Os tatames devem ser higienizados a cada turno com vassoura e
borrifar com álcool líquido 70%.
●
Mensalmente: lavar com água e sabão neutro e deixar secar
naturalmente e registrar em planilha
●
As Almofadas devem ser lavadas com água e sabão
mensalmente ou sempre que necessário e registrar em planilha
Lixeiras e manejo de resíduos
A Escola deve possuir container para armazenamento dos lixos ao longo
do dia, esse deve ser dividido em Lixo Seco e Orgânico. Este container
deve ter tampa e ser limpo diariamente. As lixeiras das salas e banheiros
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devem dispor de tampa e devem ser higienizadas diariamente.
As lixeiras dos banheiros dos colaboradores e cozinha além de ter tampas
devem dispor de acionamento por pedal.

Termômetros
Os termômetros (que entram em contato com as pessoas) devem ser
higienizados antes e após o uso com álcool 70% líquido, utilizando o papel
toalha.
Equipamentos de Informática
A limpeza, com o pano embebido com álcool 70% líquido, deve ser
frequente dos equipamentos manipulados pelos alunos e professores
(tablets, teclados, mouse, etc).
• Se necessário, algumas atividades deverão ser restringidas para
evitar grande manipulação de equipamentos.
• Todos os profissionais que utilizam computadores deverão proceder a
limpeza destes (inclusive do teclado), diariamente, ou a cada troca de
usuário, com álcool líquido 70%, pois se trata de um local de grande
manipulação.
11. PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRÃO
HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DOS AMBIENTES

(POP)

DE

A cada turno deverão ser higienizadas maçanetas das portas, corrimãos,
interruptores, puxadores, teclados de computador, mouses, bancos,
mesas, telefones, acessórios em instalações sanitárias com álcool líquido
70%.
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Salas de aula
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Área

Procedimento

Frequência

Pisos

● Varrer a sala.
Ao final do dia passar um pano embebido, em
produto específico (detergente e sanitizante) com
diluição prévia.

No
mínimo
1x/ dia

Paredes,
portas,
janelas e
armários.

● Tirar o pó com pano seco
• Limpar com pano e esponja com produto
específico
• Secar com um
pano limpo.
• Borrifar álcool
70% líquido

Semanalmente

Espelho

Passar o pano com produto específico para este fim

Diário

Vidro

Passar o pano com produto específico para este fim

Mensal

Mesas,
bancadas
e
cadeiras.

• Limpar toda a superfície com pano
umedecido produto específico;
● Borrifar álcool líquido 70% antes e após o uso

A cada troca
de turno

Ventilador

• “Desmontar” o equipamento;
• Retirar o pó com pano seco;
• Borrifar álcool 70%.

Quinzenal
ou Mensal

Área administrativa
Área
Pisos

Procedimento
● Varrer

a sala

Frequência
A cada turno

Este processo pode ser substituído por pano
embebido, em produto específico (detergente e
sanitizante) com diluição prévia.
Parede,
portas,
janelas

• Limpar com pano úmido e com sabão;
• Retirar os excessos com um pano umedecido;
• Secar com um pano limpo.

Quinzenal

Mesas
cadeira

• Limpar toda a superfície com pano
umedecido com álcool 70% líquido

Diário

Armários

• Limpar com pano umedecido produto
específico; Borrifar álcool 70% líquido.

Semanal
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Banheiros
Procedimento

Área

Frequência

Pias, torneiras
e
maçanetas.

• Lavar com água, sabão e escova exclusiva;
• Desinfetar com solução clorada.

No mínimo
3 vezes ao
dia

Vaso
sanitário

• Lavar com água e sabão, usando a escova ou esponja
exclusiva e não usar para outras limpezas;
Desinfetar com solução clorada, inclusive a válvula de
descarga.

No mínimo
3 vezes ao
dia

Pisos

Passar pano embebido, em produto específico
(detergente e sanitizante) com diluição prévia.
O pano deve ser EXCLUSIVO PARA OS SANITÁRIOS.

A cada
troca de
turno

Portas,
paredes e
janelas.

• Limpar com pano úmido e com sabão;
• Retirar os excessos com um pano umedecido;
• Secar com um pano limpo.

Semanal

Espelho

● Passar o pano com produto específico para este fim

Diário

Refeitório *** Já existe instruções no Manual de Boas Práticas, porém nesse
momento de pandemia seguir as instruções abaixo:

Procedimento

Área
Mesas

• Antes do uso: borrifar álcool 70% líquido
• Após o uso: limpar com água e detergente e
posteriormente álcool 70% líquido

Frequência
A cada
troca de
turno

Cadeiras
Bebedouros
(quando
presente)

Pisos

• NÃO FAZER USO NESTE MOMENTO

• Varrer e após passar pano embebido, em produto
específico (detergente e sanitizante) com diluição prévia.

No mínimo a
cada turno

• Pano exclusivo para essa atividade
Portas,
paredes e
janelas.

• Limpar com pano úmido e com desinfetante;
• Retirar os excessos com um pano umedecido.

Quinzenal
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Cozinha
A descrição dos procedimentos de higienização e frequência
encontra-se no Manual de Boa Práticas de Fabricação e POPs
específicos da área de Alimentos.
Área externa
Área

Procedimento

Patios
Portão e
campainha

Pisos

Frequência

• Varrer

Diariamente

• Limpar com pano umedecido com produto
clorado;

Frequentemente

• Varrer
● Lavar com água e desinfetante;
• Retirar excesso.

A cada troca
de turno

Área de lixo
Área

Procedimento

Local de
Armazenamento
do lixo

• Lavar com água e sabão;
• Enxaguar;

Frequência
Mensal

• Tomar cuidado para não deixar restos de lixo.
Este processo pode ser substituído pelo pano embebido,
em produto específico (detergente e sanitizante) com
diluição prévia.

12. DOENÇAS DE AFASTAMENTO DA ESCOLA E CARTEIRA DE
VACINAÇÃO
Carteira de vacinação
Na matrícula do aluno na escola é obrigatório solicitar aos pais uma cópia
da carteira de vacinação e a mesma precisa estar sempre atualizada na
escola, solicitando atualização conforme a planilha de vacinas para a
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idade específica.
Para o retorno às atividades, após pandemia, o aluno só pode reingressar
na escola mediante a cópia da carteira de vacinação atualizada.
No caso de febre durante o período escolar, a Escola entrará em contato
com os familiares, se estes solicitarem e se a Escola tiver a receita de
antitérmico atualizada, poderá ser medicada uma primeira dose, caso o
sintoma persistir, os pais deverão buscar os alunos na Escola e levar ao
médico.
OBSERVAÇÃO – No período de pandemia, a criança com febre não
poderá permanecer na escola, assim que for verificada sua
temperatura elevada.

13. UTENSÍLIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA
Os utensílios básicos para higienização da Escola são os seguintes:
●
Baldes: a Escola deve possuir baldes de cores diferentes para uso
nos sanitários, piso e um balde pequeno para ser utilizado para
superfícies.
Exemplo: balde pequeno para panos de superfície/ balde para panos
de chão/ baldes para panos de prato.
Exemplo: balde para banheiro / chão da escola/ cozinha
●
Vassouras: A escola deve possuir uma vassoura para área interna
e outra para área externa, as vassouras devem ser higienizadas com água
e sabão ao final do dia e ser substituídas sempre que necessário.
Exemplo: vassoura para salas/ vassoura para pátio externo/ vassoura para
banheiro.
●
Panos de limpeza: Preferentemente ter de cores diferentes para
uso nos: sanitário piso/ sanitário superfícies e paredes; piso em geral e
superfícies em geral. Ao final de cada turno lavar os panos colocando de
molho em solução clorada, neste momento os panos devem permanecer
nos baldes respectivos a área de utilização dos panos e em seguida
esfregando com água e sabão. Os panos podem ser descartáveis ou não,
e serem trocados a cada 3 horas de uso, importante é realizar a troca
frequente.
Exemplo: Pano de flanela ou microfibra para superfície das salas / panos para
chão
●
Esponjas: deve estar sempre em ótimo estado de conservação e
substituídos sempre que necessário.
Profissional responsável
Todos os colaboradores do setor de higienização da Escola devem estar
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devidamente uniformizados: calça, camiseta e calçado fechado e
antiderrapante. A instituição deve fornecer EPI (equipamento de proteção
individual) para os colaboradores utilizarem nas suas dependências, tais
como: luvas de borracha para ser utilizada na manipulação de produtos
químicos, coleta e transporte de lixo, higienização dos recipientes e
limpeza de sanitários e áreas de lixo. Sapatos fechados e de borracha
para lavar brinquedos e o pátio externo. Ao receber o EPI o colaborador
deve preencher uma ficha se responsabilizando pelo uso adequado.
O colaborador deve:
●
Utilizar máscara para a coleta do lixo nos sanitários, salas e no
descarte do lixo da escola, especialmente no período da pandemia.
●

Higienizar as mãos antes e após a utilização de EPI;

●
Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing,
brincos) durante a realização dos procedimentos de limpeza;
●

Manter

os

cabelos

presos,

unhas

limpas

e

aparadas;
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14. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) DE HIGIENE NA
MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS
A descrição dos procedimentos de higienização e frequência encontra-se no
Manual de Boas Práticas de Fabricação e POPs específicos da área de
Alimentos. No entanto, cabe reforçar alguns cuidados “extras” no combate
ao coronavírus que devem ser realizados:
●
Orientar colaboradores e usuários acerca da necessidade de
higienização periódica das mãos, etiqueta respiratória (ao tossir ou espirrar
usar o cotovelo flexionado ou lenço descartável e após higienizar as mãos)
e distanciamento mínimo, bem como observar o seu cumprimento;
●
Fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados
para a atividade exercida e em quantidade suficiente para cada trabalhador
(uniforme, máscara, luvas, calçados), sendo o trabalhador o responsável
pela correta utilização, troca e higienização;
●
O uso do uniforme e EPIs são somente nas dependências da Escola;
●
Organizar a cozinha de forma a assegurar distanciamento mínimo de
02 (dois) metros entre os colaboradores, podendo ser reduzido para o
mínimo de 1 metro com uso de EPIs adequados para evitar contaminação e
transmissão do novo Coronavírus;
●
Orientar colaboradores a evitar tocar o rosto, em especial os olhos e a
máscara durante a produção dos alimentos;
●
Manter todos os ambientes com ventilação natural,
●
Evitar utilizar toalhas de tecido nas mesas ou outro material que
dificulte a limpeza.
●
Utilizar panos descartáveis.
●
Está proibido o modelo de buffet. O prato de cada criança deve ser
servido por uma única pessoa responsável. O responsável por servir os
pratos deve estar munido de no mínimo luvas descartáveis e máscara.
●
O responsável pela higiene dos utensílios deve realizar a tarefa
utilizando luvas de borracha.
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