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Apresentação

Em dezembro de 2019, foi descoberto na China um novo vírus da família do
Coronavírus, nomeado de SARS-CoV-2. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial
da Saúde declarou como pandemia a doença causada por esse novo coronavírus, que
foi então nomeado de COVID-19. A partir desse momento, foram implementadas
medidas que assegurem o distanciamento social como forma de tentar combater a
proliferação desta doença. Como consequência desse fato, a maioria dos governos
fechou temporariamente as instituições educacionais, buscando conter a pandemia da
COVID-19 em todo o globo e causando um impacto em 70% da população estudantil do
mundo.

A Universidade Federal de Goiás e o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à
Educação - CEPAE/UFG também foram afetados pela pandemia e tiveram suspenso o
seu funcionamento presencial em 16 de março de 2020, por meio da Resolução
CONSUNI nº 18/2020, que suspendeu os calendários acadêmicos da educação básica,
dos cursos de graduação e de pós-graduação. O calendário acadêmico foi retomado em
31 de agosto de 2020, por meio do que foi intitulado ensino remoto emergencial - ERE.

Com a melhora dos indicadores sanitários e o avanço da vacinação na população
brasileira, já se pode considerar um retorno gradual e seguro às atividades presenciais.
Por essa razão é que os membros do GT de Biossegurança do CEPAE/UFG apresentam,
agora, o atual documento que reúne as orientações sanitárias que julgam pertinentes
para organizar e sistematizar as ações pedagógicas que se desenvolverão durante esse
retorno. Nesse sentido, os objetivos deste documento são:

1- Indicar os equipamentos de biossegurança individual e insumos necessários
para o retorno semipresencial.

2- Apresentar as orientações quanto a comportamentos e atitudes necessárias
para o retorno gradual e seguro das atividades presenciais no CEPAE/UFG.

3- Orientar a comunidade escolar sobre a necessidade dos cuidados preventivos
e a centralidade da vacinação contra a COVID-19.
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4- Orientar os procedimentos básicos a serem adotados nos espaços fechados,
bem como, nos espaços abertos onde ocorrerão aulas/encontros/atividades
pedagógicas.

Diante do exposto, essa comissão convida toda a comunidade cepaeana a
planejar, discutir, orientar e assumir o desafio de retornar às atividades presenciais,
adotando, da forma mais rigorosa possível, as medidas aqui indicadas.

Autores:

Francesca Guaracyaba Garcia Chapadense (Presidente da comissão de biossegurança do
CEPAE/UFG)
Ione Mendes Silva Ferreira
Pitias Alves Lobo
Poliana Carvalho Martins
Simoni Urbano da Silva
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1 Condições gerais

Responsabilidades institucionais para todos os espaços educacionais e de gestão
pedagógica e administrativa

● Fixar cartazes de informes sobre a biossegurança de COVID-19 por todo espaço
do CEPAE/UFG;

● Fazer demarcações no piso com distância física mínima de 1m entre as pessoas, o
distanciamento entre as pessoas nas salas, espaços abertos, bem como, entrada
e saída da instituição;

● Manter os ambientes bem arejados, com as janelas e portas abertas e ventilação
natural, quando possível (caso o ar-condicionado seja a única opção de
ventilação, a limpeza dos filtros deverá ser realizada semanalmente).

● Disponibilizar insumos em quantidade suficiente para higienização das mãos
com água e sabão (banheiros) e dispensadores/frascos de álcool em gel nas
entradas/saídas, salas de aula e espaços de uso comum.

● Garantir afastamento entre as mesas no setor de trabalho/estudo, respeitando a
distância mínima de segurança de 1 m.

● Orientar os servidores/funcionários e o público atendido, assim como as
crianças, estudantes e os docentes, para que mantenham o afastamento seguro
de 1 m.

● Estabelecer rotina de limpeza frequente de itens como corrimãos, mesas,
maçanetas, puxadores de portas, torneiras de bebedouros e de banheiros,
descargas de banheiros, interruptores de luz, tampas de lixeira etc.

● Orientar para a não permanência em locais fechados ou com aglomerações de
pessoas, sem que isso seja absolutamente necessário.

● Estabelecer protocolos locais de rastreamento e seguimento de
funcionários/alunos/colaboradores com suspeitas ou acometidos pela COVID-19,
observando e exigindo o relato de sinais e sintomas gripais (tosse, febre, coriza,
espirros), conforme orientação no fluxograma (p. 15).
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2 Medidas de biossegurança: responsabilidades individuais

● Lavar as mãos da forma correta e, frequentemente, com água e sabão (não sendo
possível a higienização das mãos, utilizar álcool a 70%).

● Evitar tocar o rosto, nariz ou coçar os olhos em ambientes coletivos sem
higienizar previamente a mão.

● Utilizar obrigatoriamente máscaras faciais, de tecidos ou cirúrgicas (indicações
PFF2 e KN95), durante todo o tempo de permanência nas dependências do
CEPAE/UFG.

● Realizar a troca das máscaras faciais de tecido a cada três horas (no máximo) ou
sempre que estiver úmida, suja ou com odor ruim. (Cada pessoa deve trazer de
sua casa a quantidade de máscaras limpas necessárias para realizar as trocas.)

● Não manipular e nem tirar a máscara em espaços de uso comum.
● Utilizar copos ou garrafas individuais para o consumo de água e evitar o contato

direto da boca com bicos ejetores ou torneiras dos bebedouros.
● Seguir regras de etiqueta respiratória para biossegurança (Em casos de eventuais

acessos de tosse e espirros, usar a junção interna do braço e antebraço).
● Não compartilhar objetos de uso pessoal, tais como telefones celulares, tablets,

canetas, lápis, copos, talheres, toalhas e escova de dente.
● Não cumprimentar por meio de abraços, apertos de mão ou beijos.
● Realizar a higienização das mãos com álcool em gel a 70%, mesmo quando não

houver presença de sujidades visíveis nas mãos e sempre que houver superfícies
de contato frequentemente tocadas por outras pessoas, tais como maçanetas,
corrimãos, puxadores de portas, descargas de banheiros etc.

● Portar sejam estudantes, servidores ou colaboradores seus próprios frascos de
álcool em gel a 70% para uso individual, além dos disponíveis nos ambientes
coletivos.

● Nunca comparecer ao CEPAE/UFG com sintomas gripais.

3 Medidas de biossegurança: pais, responsáveis e coordenações

● O CEPAE/UFG manterá um canal direto de comunicação com os pais e
responsáveis pelos alunos, divulgando todas as informações necessárias no site
www.cepae.ufg.br.

● As orientações sobre o retorno às atividades escolares( quais os parâmetros para
que ele ocorra, ações para que as aulas sejam mantidas e em quais contextos se
dará a continuidade ou suspensão das atividades presenciais, como a escola tem
construído seu plano e suas diretrizes para o retorno de forma segura) devem ser
repassadas em reuniões, preferencialmente de modo virtual, ou disponibilizadas
nos canais de atendimento para pais e responsáveis pelos estudantes.

● Ao conhecer os planos de reabertura da escola, os responsáveis podem avaliar,
mediante seu contexto familiar, riscos e benefícios do retorno. A DECISÃO SOBRE
O NÃO RETORNO, por exemplo, deve ser realizada com base em uma avaliação
criteriosa sobre as condições de exposição dessas famílias.
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● Os pais e responsáveis deverão informar IMEDIATAMENTE à escola o contato do
aluno com algum caso suspeito ou confirmado de COVID-19, para que sejam
orientados sobre as medidas a serem adotadas.

● É de responsabilidade dos pais e responsáveis observar a presença de sintomas
gripais no aluno e não o levar ao CEPAE/UFG (o aluno que for levado à instituição
e apresentar sintomas de gripe será encaminhado para uma sala de isolamento
até que os pais ou responsáveis retornem para buscá-lo).

4 Medidas de biossegurança: salas de aula

● Cada sala de aula será ocupada por, no máximo, 15 alunos, 1 professor, 1
estagiário e 1 mediador (caso tenha).

● Determinar e sinalizar capacidade máxima de cada sala de aula/espaço
pedagógico.

● Manter o teto de ocupação e distanciamento físico mínimo obrigatório: 1,0 m.
● Instituir local fixo para cada estudante (exceto DEI).
● Sempre que houver possibilidade, fazer atividades ao ar livre.
● Disponibilizar, em cada sala de aula, dispenser com álcool 70%.
● Manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas abertas).
● Não realizar atividades que gerem contato físico entre estudantes ou entre

estudantes e professores. Evitar trabalhos em grupo que gerem proximidade
entre estudantes.

● Instituir o momento da troca da máscara, podendo ser realizado no momento de
retorno a sala, após o horário de intervalo.

● Orientar estudantes sobre medidas individuais para biossegurança.
● A assepsia e desinfecção ambiental pela equipe de limpeza deverá ser realizada

no mínimo uma vez por turno. Se não houver atividade no contraturno, há a
possibilidade de higienização do prédio no turno vespertino.

● Recomendação: sempre que possível, manter atividades remotas para ponto de
apoio, disciplinas eletivas, e pós-graduação (evitar movimentação no prédio do
CEPAE no período vespertino).
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5 Medidas de biossegurança nos espaços coletivos

● As bibliotecas, parquinhos, pátios e espaços sociais estão autorizados a funcionar
desde que adotem todas as medidas de biossegurança e controle do novo
coronavírus;

● Restringir o uso do corredor nos intervalos das aulas ou liberar,
escalonadamente, as turmas.

● Sinalizar sentidos de circulação e providenciar marcações no piso com pelo
menos um metro de distância nas áreas comuns.

● Implantar corredores de uma via só, para coordenar e evitar o fluxo cruzado de
pessoas, sempre que possível.

● Considerar as áreas abertas na instituição escolar como opção de espaços a
serem utilizados para ampliar e comportar grupos de estudantes (quadra, pátio,
parque, etc.), considerando as medidas de distanciamento social.

● Retirar bancos ou cadeiras nos espaços comuns, ou fazer interdições entre eles,
garantindo o distanciamento necessário de, pelo menos, um metro entre as
pessoas.

● Limitar o uso do elevador de maneira que seja garantido o distanciamento
mínimo de um metro entre as pessoas e orientar que se evite encostar nas
paredes.

6 Medidas de biossegurança: espaços de uso comum

Medidas de biossegurança: espaços de uso comum - Laboratório de
ciências/química

● As atividades serão preferencialmente realizadas em rodízio, mantendo número
reduzido de estudantes, servidores e funcionários no interior do laboratório,
quando o professor considerar necessária a utilização do espaço.

● O uso dos equipamentos deverá ser preferencialmente individual, sendo
higienizados após manuseio.

● As superfícies laboratoriais, o mobiliário e demais superfícies deverão ser
desinfectados ao final de cada aula.

● Os jalecos não poderão ser compartilhados, sendo de uso individual e levados
pelos estudantes para casa para lavagem.

Medidas de biossegurança: espaços de uso comum - Laboratório de
Informática/dança/matemática

● Espaço usado quando o professor estiver presente, o número de alunos
dependerá do tamanho do espaço respeitando sempre o distanciamento de 1m.

● O uso dos equipamentos deverá ser preferencialmente individual, sendo
higienizados após manuseio.
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● As superfícies laboratoriais, o mobiliário e demais superfícies deverão ser
desinfectados ao final de cada aula.

Medidas de biossegurança: espaços de uso comum - Biblioteca

● As atividades de empréstimo e devolução de livros serão realizadas com o devido
escalonamento e distanciamento, de maneira a reduzir o número de pessoas no
interior da biblioteca.

● As mesas deverão ser utilizadas por até 02 (duas/dois) estudantes, mantendo-se
a distância de segurança entre eles.

● Livros e demais impressos emprestados deverão ficar em quarentena por uma
semana após a devolução.

● Os equipamentos, o mobiliário e demais superfícies deverão ser desinfectados
frequentemente.

Medidas de biossegurança: espaços de uso comum – Auditório

● Entrada permitida somente de máscara, acompanhado do professor. Na entrada
do ambiente deverá conter dispenser de álcool 70%.

● O auditório será organizado de maneira a respeitar a distância segura entre as
pessoas, com interdição das cadeiras mantendo-se sempre a distância de
segurança de 1,0 m e com teto de 50% de ocupação.

● As portas e as janelas deverão estar abertas quando o espaço for utilizado.

Medidas de biossegurança: espaços de uso comum – Banheiros

● Será permitida a entrada de apenas 2 alunos por vez.
● Cartazes de aviso e de como lavar corretamente as mãos deverão ser fixados nas

paredes e/ou espelhos.
● Haverá interdição de pias sempre que for necessário para evitar que o

distanciamento mínimo seja desrespeitado
● Serão instalados dispensadores com álcool a 70% para a higienização dos

sanitários antes e depois de sua utilização.
● Água e sabão devem estar disponíveis todo tempo para higienização das mãos.
● A limpeza dos banheiros deverá ser realizada com frequência (pelo menos duas

vezes por turno).

7 Medidas de biossegurança: entrada e saída do CEPAE-UFG

● Cartazes de aviso (ver modelo) sobre o uso das máscaras, do álcool em gel, sobre
a entrada e permanência dos responsáveis na escola - colocar em pontos visíveis.

● Horários distintos de entrada e saída da escola para evitar aglomeração (dividido
por etapas) e utilizar todos os portões disponíveis.

● Entrada e circulação de pais e responsáveis: evitar entrada (em algumas etapas),
circulação e permanência de pais e/ou responsáveis no ambiente escolar



11

(assuntos sobre desempenho do estudante, nota, dúvida sobre a volta as aulas
devem ser tratadas virtualmente);

● Sinalização: realizar demarcações no piso com distância física mínima de um
metro entre as pessoas, garantindo o distanciamento entre as pessoas na
entrada e saída da instituição.

8 Medidas de biossegurança: alimentação

Medidas de biossegurança: preparo das refeições

● Seguir normas específicas para Serviços de Alimentação e Nutrição, conforme
orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e
recomendações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para
execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

● Implementar Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos e Protocolo
de Biossegurança junto aos manipuladores de alimentos, por meio de processo
de formação específica.

Medidas de biossegurança: consumo das refeições

● Considerar realidades distintas: DEI (refeitório), Anos Iniciais, Anos Finais do
Ensino Fundamental e Ensino Médio (sala de aula).

● Lavagem das mãos com água e sabão, ou uso de álcool 70%, antes dos
momentos das refeições:

● DEI: utilização das pias dos banheiros.
● Anos Iniciais: utilização das pias dos banheiros ou uso de álcool 70% .
● Pátio CEPAE: utilização das pias dos banheiros ou utilização de álcool 70%.

● DEI: As refeições deverão ser ofertadas em dois refeitórios, de forma escalonada,
a depender da definição das “ilhas” para as atividades.

- Não utilizar a modalidade de autosserviço - retorno das refeições
porcionadas;
- Se houver escalonamento nos refeitórios, higienizar superfícies de
contato (mesas e cadeiras) entre cada subgrupo. Borrifar álcool 70% e
deixar secar naturalmente (se necessário secar, utilizar papel toalha ou
pano descartável).

● Anos Iniciais do Ensino Fundamental: deverá ser respeitado o distanciamento em
sala de aula (lugar fixo durante todo o período de aula). Distribuição das
refeições às 09:00.

● Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: deverá ser respeitado o
distanciamento em sala de aula (lugar fixo durante todo o período de aula).
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Distribuição das refeições às 09:30 (uso do mesmo carrinho utilizado nos Anos
Iniciais).

● Proibir o consumo de alimentos fora dos horários de refeições.
● Estudantes, de forma escalonada, deverão devolver as bandejas com utensílios

vazios após o consumo na Unidade de Alimentação e Nutrição. Manter
distanciamento obrigatório mínimo de 1,0 m na fila de devolução.

● Utilizar lixeiras com acionamento por pedal para descarte de resíduos.
● Estudantes não devem conversar ou cantar durante as refeições (para evitar

dispersão de gotículas devido ao não uso de máscara).
● Orientar estudantes sobre medidas individuais para biossegurança no consumo

das refeições (não conversar; não compartilhar alimentos e objetos;
distanciamento social; higienização das mãos antes das refeições; manter
cabelos presos; uso de máscaras após o consumo e outras medidas dispostas no
protocolo).

● Afixar cartazes informativos nos locais de distribuição das refeições com
orientações aos estudantes sobre medidas comportamentais para
biossegurança.

Medidas de biossegurança: uso de copas

● Interditar temporariamente a copa de refeições dos estudantes.
● A copa de servidores/trabalhadores terceirizados deverá ser utilizada,

respeitando o distanciamento mínimo de 1,0 m.
● Os usuários da copa deverão adotar medidas de biossegurança no consumo das

refeições (evitar conversar; não compartilhar alimentos e objetos; higienização
das mãos antes das refeições; manter cabelos presos; uso de máscaras após o
consumo e outras medidas dispostas no protocolo).

Medidas de biossegurança:  consumo de água

● Vetar uso de bebedouros com jato inclinado, sendo permitida apenas utilização
do bebedouro para encher garrafas ou copos individuais.

● Fixar cartazes orientando a forma correta de usar os bebedouros: não consumir
água diretamente no dispensador de água dos bebedouros e não encostar a
parte superior das garrafas e copos nos dispensadores de água do bebedouro.

● Produzir adequada higienização e desinfecção de bebedouros e galões
(higienização das mãos do manipulador e higienização do galão com água e
sabão, seguido de álcool 70%).

● Orientar estudantes a trazerem copos/garrafas de casa, com higienização diária.
● Vetar compartilhamento de garrafas e copos.
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9 Escalonamento de servidores, colaboradores e alunos do CEPAE-UFG

● Fica sob a responsabilidade das coordenações de fases, professores e comissão
de horário definir sobre o escalonamento de professores e alunos para as aulas e
intervalos.

● Realizar escalonamento entre as equipes de trabalho, respeitando o
distanciamento social (mínima de um metro entre as pessoas), além de respeitar
o percentual de ocupação da sala permitido, conforme legislação municipal e/ou
estadual.

10 Medidas de biossegurança: alunos com necessidades educacionais especiais

● Realizar levantamento do número de estudantes com NEE que ainda não possam
retomar as atividades presenciais, devido à dificuldade em aderir às medidas de
biossegurança e controle ao novo coronavírus.

● Para o retorno dos estudantes que se enquadram em grupo de risco, pessoas
com NEE ou crianças com desenvolvimento atípico, sugere-se que o retorno às
atividades presenciais seja decidido de forma dialogada entre a comissão de
inclusão do CEPAE, a Instituição e a família.

11 Medidas de biossegurança: em caso de suspeita ou caso confirmado de
COVID-19

● Configura-se caso suspeito o indivíduo que apresenta pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida) ou calafrios; dor de
garganta; dor de cabeça; coriza; tosse; fadiga; perda ou diminuição de paladar ou
olfato; dor muscular; náusea ou vômito; falta de ar ou dificuldade de respirar;
congestão nasal; diarréia.

● Configura-se caso confirmado o indivíduo com ou sem sintomas, e com resultado
laboratorial que confirme Covid-19.

● Configura-se caso contactante próximo o indivíduo (com ou sem sintomas) que
esteve próximo de um caso confirmado de Covid-19, entre dois dias antes e dez
dias após o início dos sintomas, em uma das seguintes situações: contato com
caso confirmado por mais de 15 min, a menos de 1 metro de distância, e sem
ambos utilizarem corretamente a máscara facial; contato físico direto, como
aperto de mãos, abraços ou outros tipos de contato físico com pessoa com caso
confirmado; permanência a menos de um metro de distância durante transporte
por mais de quinze minutos; ou compartilhamento do mesmo ambiente
domiciliar com um caso confirmado.

● Outras informações sobre a definição de casos suspeitos, confirmados e
contactantes podem ser consultadas no documento "Recomendações do Grupo
de Trabalho de Saúde da UFG", disponível no site https://retomada.ufg.br/.

https://retomada.ufg.br/
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● Os estudantes, pais ou responsáveis, professores, terceirizados e colaboradores
deverão informar imediatamente a escola (coordenações de fase, no caso de
estudantes e responsáveis, e chefia imediata, para os demais), caso sejam
configurados como um caso suspeito, confirmado ou contactante próximo de
Covid-19. As medidas a serem adotadas serão orientadas ao indivíduo.

● Todos os servidores técnicos e professores, terceirizados, colaboradores e os
estudantes devem estar informados sobre os procedimentos na hipótese de
identificação de um caso suspeito, confirmado ou contactante próximo de
COVID-19.

12 Os casos de afastamento do CEPAE

● Aos docentes, servidores técnico-administrativos, colaboradores, terceirizados e
estudantes com quadro de síndrome gripal leve e moderado, com confirmação
para COVID-19, por qualquer um dos critérios diagnósticos, recomenda-se o
isolamento, suspendendo-o após 10 dias do início dos sintomas, desde que
permaneça afebril, sem o uso de medicamentos antitérmicos, há, pelo menos, 24
horas e com remissão dos sintomas respiratórios. Casos confirmamos
assintomáticos deverão ficar em isolamento por 7 dias.

Em caso de sinais e sintomas clínicos e/ou de teste positivo para COVID-19

● Todos os integrantes da comunidade cepaeana deverão informar às
coordenações de fases, secretaria e direção da unidade, a qualquer momento, se
apresentaram sinais e sintomas clínicos e/ou testaram positivo para a COVID-19
ou ainda se tiveram contato com pessoa comprovadamente infectada, para a
tomada de providências cabíveis.

Identificação de casos suspeitos na escola

● Na hipótese de identificação do caso suspeito no CEPAE, autorreferido ou com
base na constatação de sinais e sintomas no momento da entrada, este deve ser
encaminhado para a área de isolamento definida na instituição e contactar,
imediatamente, os responsáveis do aluno para buscá-lo;

● Caso seja algum servidor, docente, colaborador ou terceirizado, deverá ser
orientado a procurar um atendimento médico o mais rápido possível e se
ausentar da unidade até cumprir o protocolo de biossegurança aprovado pela
unidade.

Orientações à comunidade escolar

● Orientar toda a comunidade escolar (pais, responsáveis, alunos, docentes,
servidores técnico-administrativos, colaboradores e terceirizados) a completar o
ciclo vacinal contra a COVID-19. A vacinação não é apenas importante no âmbito
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individual, mas também no coletivo, por possibilitar o menor contato de
indivíduos suscetíveis, evitando as mutações e o aparecimento de novas cepas
com indivíduos, corroborando para a redução da taxa de transmissão.

Avaliação da continuidade ou suspensão das aulas

● Diante da ocorrência de aglomerado de casos de COVID-19 no CEPAE, em salas
distintas, no mesmo turno e/ou em turnos distintos, em período inferior a 14 dias
e sem vínculo epidemiológico, o possível retorno das aulas presenciais da escola
deverá ser uma decisão conjunta a unidade com os órgãos superiores da UFG,
conforme prevê o protocolo de segurança sanitária;

● Proteger a privacidade, o sigilo e a confidencialidade das informações coletadas
dos casos positivados, informando como poderão ser utilizadas, armazenadas,
processadas e comunicadas às instâncias superiores da UFG.
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Fluxograma: medidas a serem adotadas diante da ocorrência casos e/ou surtos/aglomerado de casos no CEPAE:
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13 Espaços a serem criados (presencial)

● Disponibilizar uma sala ventilada e arejada para isolamento dos casos suspeitos
ou confirmados da COVID-19, identificados na instituição. Esta sala deve dispor
de dispensers ou frasco com preparação alcoólica a 70%, lenço de papel, lixeira
com tampa e acionamento a pedal, máscara descartável para ser disponibilizada
para a pessoa em isolamento, e preferencialmente, que essa sala tenha banheiro
com sanitário e abastecido com papel higiênico. O lavatório de mãos deve estar
sempre abastecido com sabonete líquido, papel toalha e lixeira.

● O aluno deverá aguardar nessa sala até que o pai ou responsável retorne para
buscá-lo.

Espaços a serem criados (virtual)

● Criar espaço para a comunidade educacional tirar dúvidas e encaminhar
reclamações, em caso de eventual descumprimento dos protocolos, como, por
exemplo: perguntas frequentes (FAQ), telefone ou WhatsApp.

Modelo de cartazes de aviso

● Disponibilizar na entrada das instituições, cartazes com informações claras e
visíveis, orientando quanto às recomendações:

1 Não frequentar as aulas, caso apresente sintomas sugestivos da COVID-19.
2 Principais sinais e sintomas da COVID-19, que podem aparecer de forma

isolada ou em conjunto. Ressaltar a necessidade de informar sobre tais
sintomas ao responsável pela medição de temperatura.

3 Importância de manter o distanciamento mínimo de um metro entre as
pessoas.

4 Medidas recomendadas sobre as boas práticas respiratórias.
5 Importância da higienização frequente e correta das mãos com água e

sabonete líquido ou preparação alcoólica a 70%.
6 Informando sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de biossegurança

facial.
7 Cuidados ao retirar, acondicionar e colocar a máscara de biossegurança

facial.
8 Importância de não compartilhar objetos de uso pessoal.

14 Descarte de resíduos

● As máscaras faciais descartáveis devem ser colocadas diretamente na lixeira.
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● Os servidores e funcionários responsáveis pela coleta desse lixo devem utilizar os
EPI 's necessários como máscaras e luvas de proteção.

15 Educação Infantil

Educação Infantil: oferta de água/bebedouro

● A criança pode ingerir água sempre que desejar durante sua estadia no
DEI/CEPAE.

● Cada criança deverá trazer sua garrafinha de água identificada.
● Cabe às professoras abastecer as garrafas de água.
● Antes de iniciar o abastecimento das garrafas, as professoras devem higienizar as

mãos com água e sabão ou álcool 70%.
● Ao encher as garrafas, o bocal das garrafas não deve tocar na torneira do filtro.
● O filtro deve ser higienizado, pelo menos uma vez no turno, com álcool a 70%,

friccionando por 30 segundos, nas áreas mais tocadas ou outro produto
desinfetante compatível.

Educação Infantil: limpeza e desinfecção do ambiente escolar coletivo (espaço
coletivo, hall de entrada, secretaria, salas ambientes)

● A limpeza será realizada pelos funcionários terceirizados.
● Os funcionários terceirizados devem ter EPIs apropriados: luvas de borracha de

cano longo, avental impermeável, máscara, óculos de biossegurança ou face
shield, bota de borracha ou outros a depender do produto desinfetante de
escolha.

● Providenciar local arejado para a realização de limpeza e desinfecção dos EPIs
reutilizáveis.

● Inicialmente, os horários de limpeza das dependências do DEI/CEPAE/UFG vão
ocorrer no contraturno que for destinado a desinfecção.

● Quando, dentro do escalonamento proposto, o DEI/CEPAE/UFG estiver
atendendo em dois turnos, o horário de limpeza das dependências deverá ser
realizado no intervalo entre os turnos.

● Os refeitórios, banheiros, sala de sono e salas de atividades devem ser
higienizados sempre que necessário durante o turno de atividade

Educação Infantil: circulação de pessoas no DEI/CEPAE/UFG

● Para diminuir a circulação de pessoas nas dependências do DEI/CEPAE/UFG,
apenas um familiar e/ou responsável poderá acompanhar a criança tanto nos
casos de adaptação de crianças pequenas, quando do retorno às atividades
presenciais, quanto nos casos de amamentação de bebês e/ou outras situações
necessárias.
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Educação Infantil: chegada e saída de crianças

● Organizar a entrada e a saída das crianças de forma a reduzir o fluxo e evitar
aglomerações, preferencialmente, definir fluxo de sentido único.

● O acolhimento das turmas no início do dia deve ser restrito a um local
previamente escolhido pelo professor, evitando a mistura de turmas.

● O encerramento do turno e o momento de aguardar os pais devem ser restritos a
um local previamente escolhido pelo professor, evitando a mistura de turmas.

● A entrada e saída dos pais deverá ser feita pelo portão lateral do estacionamento.

Educação Infantil: refeições/refeitório

● Serão organizados dois refeitórios: um mais amplo (refeitório A) e um menor
(refeitório B).

● Respeitado o teto de lotação do ambiente, o refeitório A receberá 2
agrupamentos e o refeitório B receberá um agrupamento.

● As refeições (colação, almoço, lanche e jantar) serão servidas simultaneamente
nos dois refeitórios.

● A alimentação será oferecida em pratos feitos e/ou em porções individualizadas,
para evitar o compartilhamento entre as crianças.

● Haverá marcação de lugares nos refeitórios, respeitando o distanciamento, para
minimizar a movimentação, sempre que possível.

● Realizar a desinfecção dos locais mais tocados, com álcool 70% ou outro produto
desinfetante compatível,  friccionando por 30 segundos , entre um uso e outro.

● A limpeza do piso deverá ocorrer após o expediente ou sempre que for
necessário.

Educação Infantil: sugestão de kit de EPI para crianças e material das mochilas

● Não será exigida máscara para crianças abaixo de dois anos, pois, as crianças
menores de dois anos de idade possuem salivação intensa, as vias aéreas são de
pequeno calibre e possuem imaturidade motora que podem elevar o risco de
sufocação com o uso da máscara.

● Para as crianças de dois a cinco anos será exigida máscara
● A máscara é de uso individual.
● A máscara não deve ser retirada, a não ser nos momentos de alimentação e

beber água.
● A máscara deve, obrigatoriamente, cobrir a boca e o nariz.
● As crianças serão orientadas a não tocar em qualquer superfície da máscara e

manusear a máscara pelos tirantes laterais , ao colocá-la e ao retirá-la.
● A troca da máscara deve ocorrer sempre que estiver úmida ou suja, por isso é

importante que se tenha mais de uma máscara para permitir a troca.
● Deve-se higienizar as mãos antes e após a retirada da máscara.
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● Todos os alunos que retornarem às aulas presenciais poderão levar os itens
listados a seguir:

o 2 máscaras de tecido ou descartáveis;
o 1 saco plástico identificado como "Máscaras usadas";
o 1 saco plástico identificado como "Máscaras limpas";
o 1 garrafinha para água ou copo individual.

● Garantir que objetos de uso pessoal não sejam usados por mais de uma criança.

Educação Infantil: sala de observação para a criança que apresentar sintomas da
COVID-19 durante o turno

● Disponibilizar uma sala ventilada e arejada para isolamento dos casos suspeitos
ou confirmados da COVID-19, identificados na instituição. Esta sala deve dispor
de dispensers ou frasco com preparação alcoólica a 70%, lenço de papel, lixeira
com tampa e acionamento a pedal, máscara descartável para ser disponibilizada
para a pessoa em isolamento.

● Designar um professor/funcionário para acompanhar a criança até que os
familiares/responsáveis a levem para o atendimento adequado.

Educação Infantil: agrupamentos

● Cada agrupamento que retornar ao DEI/CEPAE/UFG terá como referência uma
das salas ambientes. O número de crianças que compõem os subgrupos do
agrupamento deve ser calculado respeitando o teto de ocupação da sala (teto de
ocupação = Área total da sala (m2) / 2,25 m2).

● As turmas fixas serão compostas pelas turmas dos turnos matutino, vespertino e
integral, respeitando-se o total de ocupação das salas.

● As crianças serão separadas por turmas fixas, de modo que elas não tenham
contato com outras turmas, impedindo assim a disseminação do novo
coronavírus no âmbito escolar, entre turmas diferentes, na ocorrência de caso
confirmado do novo coronavírus.

Educação Infantil: turnos e turmas

● Inicialmente, o atendimento será em turnos parciais e, gradualmente, em dois
turnos, e, quando os indicadores sanitários permitirem, haverá o retorno do
turno integral.

● As turmas devem ser únicas, de modo que não haja interação dos alunos entre
turmas diferentes

● Definir os professores por agrupamento, limitando estes profissionais ao contato
apenas com as crianças de suas turmas. Quando necessário, o revezamento deve
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ocorrer entre os professores da turma, de modo que não haja contato com outros
profissionais dentro da instituição.

Educação Infantil: parquinho

● Os brinquedos e playgrounds dos parquinhos que sejam de materiais que
possam ser higienizados poderão ser usados, desde que sejam higienizados com
álcool 70% ou outro produto desinfetante compatível, entre o uso das diferentes
turmas.

● Definir os intervalos de uso para cada turma de forma que não haja contato entre
os professores e entre as crianças com turmas diferentes.

Educação Infantil: brinquedos e materiais pedagógicos

● Orientar os pais ou responsáveis quanto à recomendação de não levar
brinquedos de casa para a escola.

● Adotar a permanência apenas de brinquedos que podem ser lavados e
higienizados.

● Cada professora deve organizar diariamente ou semanalmente uma caixa com o
material pedagógico que será utilizado junto a sua turma.

● A caixa deve ser de referência do grupo e não deve haver trocas de caixas entre
grupos.

● Os brinquedos selecionados para serem utilizados com as crianças devem ser
higienizados diariamente.

● Os materiais que não podem ser higienizados (livros, papéis, etc) devem ser de
uso apenas de um grupo, ter um intervalo para desinfecção de uma semana para
ser usado por outro grupo.

Educação Infantil: banheiro/banhos

● Só serão realizados banhos, quando necessários à higiene e bem-estar da
criança.

● Os materiais de higiene pessoal devem ser de uso exclusivo e devem ser
guardados de forma que não haja contato com os objetos das demais crianças.

● O local do banho deve ser higienizado com álcool 70 % entre um uso e outro. Não
realizar banhos coletivos.

● Caso façam uso de banheiras, estas devem ser individualizadas ou higienizadas
com álcool 70 % entre um uso e outro.

● As toalhas de cada criança devem ser guardadas de modo que não tenham
contato com as toalhas ou outros objetos das demais crianças, colocando-as
dentro de saco plástico ou outro local exclusivo para cada criança, o qual deverá
ser higienizado ao final do expediente.

● Higienizar o trocador (após cada troca de fralda), limpando com um pano
umedecido com água e sabão, esperar secar e friccionar álcool 70%, por 30
segundos, entre um uso e outro.
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● No período inicial do escalonamento de turmas, cada agrupamento deverá
escolher e utilizar apenas um banheiro.

● Quando tiverem retornado mais de 3 grupos para o DEI/CEPAE/UFG, e as turmas
precisarem compartilhar o mesmo banheiro, este deverá ser limpo sempre que
mudar de grupo.

● O professor responsável pela criança durante o banho ou troca de fraldas deve,
obrigatoriamente, fazer uso de biossegurança facial (máscara) e face shield, luvas
descartáveis e avental impermeável.

● O avental impermeável, óculos de biossegurança facial ou face shield deverão ser
limpos e desinfetados com hipoclorito de sódio a 1% ou outro produto
desinfetante autorizado pelo Ministério da Saúde, devendo a instituição
providenciar um local arejado para a desinfecção.

● A limpeza do piso deverá ocorrer após o expediente ou sempre que for
necessário.

● A escovação dos dentes das crianças deve ser escalonada de forma que sempre
fique uma criança por pia.

Educação Infantil: sala de descanso/sono

● A sala de descanso deve ser arejada, manter portas e janelas abertas sempre que
possível.

● Adotar o distanciamento mínimo de 1m entre os colchonetes onde as crianças
dormem.

● Os lençóis, travesseiros e mantas devem ser encaminhados para a lavanderia
para serem higienizados após o uso, não podendo ser compartilhados.

● Os colchonetes devem ser higienizados com álcool 70 entre um uso e outro.
● O professor ou profissional de apoio responsável pelo acompanhamento e

cuidados das crianças durante o descanso devem, obrigatoriamente, fazer uso de
biossegurança facial (máscara).

Educação Infantil: transporte escolar

● Usar máscara, obrigatoriamente;
● Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos;
● Utilizar os braços em casos de tosse e espirros, para proteger as outras pessoas;
● Evitar, o máximo possível, o contato com as superfícies do veículo;
● Deixar as janelas do transporte abertas, quando possível;
● Acomodar-se intercalando um assento ocupado e um livre;
● Fazer a higienização das mãos, assim que entrar na escola;
● Fazer a higienização das mãos, assim que entrar em casa no retorno da escola.
● Deve ser realizada limpeza diária dos veículos com utilização de produtos que

impeçam a propagação do vírus.
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16 Orientações para o uso de transporte coletivo, escolar ou público

● A utilização de máscara de biossegurança facial é obrigatória e deve-se realizar a
troca desta biossegurança , quando chegar ao destino;

● A higienização das mãos deve ser realizada sempre que deixar o transporte
coletivo, na impossibilidade de lavar com água e sabonete líquido, usar
preparação alcoólica a 70%.;

● Adotar regras de etiqueta respiratória;
● Quando possível, manter o distanciamento das demais pessoas durante o

deslocamento;
● Verificar se é possível manterem abertas as janelas dos veículos, a fim de

possibilitar maior circulação de ar;
● Evitar tocar desnecessariamente nas superfícies do automóvel;
● Considerar outras formas de transporte, quando possível, substituindo o

transporte coletivo pela caminhada ou bicicleta no seu deslocamento.
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