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Protocolos inspirados nas
principais organizações de saúde
(bibliografia) e construídos pela
equipe de saúde, professores,
coordenadores, direção da Tic
Tic Tac e colaboração das
famílias de acordo com as
medidas sanitárias de prevenção
e controle de transmissão do
novo coronavírus, de acordo com
a prefeitura da cidade do Rio de
Janeiro, OMS,  Sociedade
Brasileira de Pediatria e URMES
(da qual fazemos parte).

Pediatra: Cintia Lago - CRM 52 98282-2
Enfermeira: Letícia Tupiara - COREN 406402 
Psicólogas: 



Construção
Diálogo com as famílias;
Propostas, críticas e
sugestões baseadas no
coletivo e lembrando sempre
das práticas da nossa escola;
Protocolo X Vida coletiva;
Identidade pedagógica com
segurança;
Equilíbrio.
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Higienizar as mãos antes e depois de
cada atividade;
Disponibilizar álcool 70% em gel em
áreas de circulação;
Dispensadores de sabão líquido e de
papel toalha descartável;
Lixeiras com tampa sem acionamento
manual nos banheiros e próximos aos
lavatórios;
Reforçar a sensibilização quanto à
etiqueta respiratória em caso de
tosse ou espirros;

Medidas de prevenção à
Covid-19.



Adultos (obrigatoriamente), crianças
acima de 3 anos (só se tolerarem),
usar máscara em todas as áreas
comuns e só retirar durante as
refeições;
Providenciar máscaras, luvas de
borracha, toucas e outros
equipamentos de proteção individual
para as equipes de limpeza e demais
funcionários, de acordo com a
atividade exercida;
Encaminhar à assistência médica o
funcionário ou colaborador que
apresente sintomas da Covid-19;

Medidas de prevenção à
Covid-19.



Obedecer ao distanciamento de dois
metros ou quatro metros quadrados
por pessoa;
Fazer a limpeza recorrente a cada
três horas e a limpeza terminal após
o expediente, com atenção à
necessidade da limpeza imediata;
Manter os ambientes arejados com as
janelas e portas abertas e a limpeza
dos aparelhos de ar condicionado em
dia;
Divulgar em pontos estratégicos os
materiais educativos e outros meios
de informação;
Todos são responsáveis pelo controle
da pandemia do coronavírus.

Medidas de prevenção à
Covid-19.



Geral
Para as crianças que precisarem
se manter em casa, nossa
plataforma online continuará
disponível e com atualizações
semanais em todas áreas do
conhecimento;



Geral
Nosso campo estará aberto e
com os brinquedos de encaixe .
Os brinquedos comunitários não
estarão disponíveis por enquanto
(faremos muitas outras
brincadeiras ao ar livre);
Nos dias de chuva
reorganizaremos as atividades
entre as varandas e salas da
escola;
O lanche opcional da escola
(meio período), continuará sendo
oferecido em recipientes
descartáveis e será levado até às
salas para as crianças;



Geral
As aulas complementares serão
on-line na escola, somente o
inglês e a aula de
multilinguagens serão
presenciais;
Os ambientes: pátio, banheiros,
refeitórios estarão demarcados;
Faremos combinados com as
crianças para que respeitem a
distância;
Haverá marcação de
distanciamento na entrada e na
secretaria;



Geral
O dia da novidade será
substituído pelo dia da caixa
surpresa, que será elaborada
pela escola e oferecida em
pequenos grupos para as
crianças. As fantasias
continuarão sendo permitidas
(optar por fantasias leves);
Nosso projeto “Deixa Que Eu
Conto” será na nossa Plataforma
Virtual, neste início. Teremos
uma enorme gama de livros à
disposição das famílias e das
crianças. As professoras
mandarão as sugestões;
Teremos que suspender o hino
provisoriamente;



Geral
Pedimos que os aniversários;
continuem sendo comemorados
online (fora do horário escolar).
Os dias dos aniversários estão no
calendário da sala e cantaremos
parabéns com as crianças;
Os brinquedos do nosso espaço
armário serão higienizados
separadamente e levados às
salas. O espaço, permanecerá
fechado por enquanto;
O mesmo acontecerá com a
nossa biblioteca.



Pedidos às
famílias

As crianças acima de 3 anos,
devem ser incentivadas a usarem
máscaras;
Trazerem mais 3 máscaras na
mochila para o meio período e 6
para o integral, além de saquinho
com identificação para as
máscaras usadas (as máscaras
serão trocadas após as
refeições);
Explicar aos filhos porquê é
importante lavar as mãos
regularmente, antes das
refeições, depois de brincar, ao
tocar alguma superfície, etc;



Pedidos às
famílias

Tornar divertido o hábito de lavar
as mãos, utilizando uma música,
por exemplo que possa ser
cantada durante a lavagem;
Explicar o porquê das novas
medidas, como: porque a escola
será limpa com mais frequência,
porque todos estarão usando
máscaras, porque a febre será
aferida na entrada;



Pedidos às
famílias

Trabalharemos na escola todos
estes itens, mas a parceria com
as famílias é fundamental;
Pedimos às famílias, que neste
retorno evitem as mochilas com
rodinhas;
Para as crianças que trazem
lanche, pedimos que estes
venham embalados em um saco
plástico dentro da mochila de
mão;
Trazer uma garrafa de água com
tampa na mochila (inclusive para
o integral);
Os bebedouros só serão abertos
para encher as garrafas;



Pedidos às
famílias

Pedimos que as famílias enviem
diariamente uma nécessaire
contendo pasta e escova de
dentes com tampa, que retornará
para casa todos os dias, para
higiene. Por orientação da nossa
pediatra apenas o horário
integral  fara a escovação na
escola.  



Entrada
Porteiros de máscara e "face
shield";
Tapete higienizador;
Totem de álcool gel;
Pia móvel para higiene das mãos;
Aferição da temperatura das
crianças e dos adultos com
termômetro infra vermelho;
Ao aguardar sua vez, os adultos
devem manter a distância de 2m
de cada (como sinalizado no
chão);
Os calçados passarão por dois
tapetes higienizadores até o
acesso à sala;



Entrada
A entrada dos adultos até a sala
de aula só será feita em caso de
extrema necessidade, com o uso
de pró pés e máscara;
Cada grupo receberá um horário
específico para entrada e saída,
com 10 minutos de diferença dos
outros grupos 



Entrada
As famílias devem aguardar as 
orientações de entrada e saída
na secretaria e no quiosque,
respeitando as marcas colocadas
no chão;
As crianças das salas que têm
acesso pelo corredor da
horta, entrarão por trás (ar livre)
para evitar aglomeração ou
reduzir a circulação na secretaria
e corredor.



Professores e
auxiliares

Nosso protocolo para a chegada
dos colaboradores à escola
segue o mesmo padrão
elaborado para as crianças e
suas famílias;
Todas as professoras da escola,
possuem seu protocolo pessoal
de higienização e asseio, e este
foi devidamente reforçado para
este novo momento;



Professores e
auxiliares

Ao chegar à escola, trocar toda
a roupa para a roupa de
trabalhar (mesmo aqueles que
venham de carro);
Guardar seus pertences no
armário individual, colocar em
saco "ziplock", o que deseja
levar para sala;
Ao chegar na sala, guardar os
pertences no armário;
Atenção especial à higienização
do celular (para as suas fotos de
documentação pedagógica);
Tirar os sapatos e passar álcool
gel spray (ou deixar um sapato
higienizado na escola);



Professores e
auxiliares

Cada professor receberá seu
borrifador com solução
higienizadora (Atenção!
Guardá-los fechado no armário);
Aferir a temperatura (acima de
37 graus, chamar a equipe de
saúde);
As unhas devem estar curtas e
limpas (pés e mãos);
Utilizar a máscara facial
fornecida pela escola,
revezando com máscaras
brancas descartáveis;
Pedimos o uso de cabelos
presos;



Professores e
auxiliares

Pedimos para não usar
pulseiras, anéis, relógios e
atenção aos brincos grandes;
Manter distanciamento de
outros adultos da escola
(inclusive na área externa);
Atenção especial ao protocolo
da tosse e espirro;
Higiene correta das mãos, e uso
frequente do álcool gel;
Evitar tocar nos olhos, nariz e
boca;
Higienização correta das mãos
frequentemente e atenção
especial após as refeições, e
idas ao banheiro (duração de 40
segundos com água e sabão);



Professores e
auxiliares

Na hora do almoço ou no
intervalo do lanche, ao sair da
escola, pedimos que novamente
troquem os sapatos e a blusa do
uniforme;
É responsabilidade de todos
nós, a preservação da nossa
saúde e da comunidade, por isso
os protocolos precisam ser
cumpridos rigorosamente por
todos.



Dentro da sala
de aula

Nossas atividades pedagógicas
estão sendo planejadas para que
haja um maior uso das áreas
externas da escola;
Ao chegar nas salas as crianças
encontrarão um ambiente
higienizado e com materiais
reduzidos nas estantes, já que os
materiais serão revezados e
entregues após a higienização, o
mesmo acontecerá com os
brinquedos;
As turmas serão divididas em
pequenos grupos e alternarão os
espaços da escola;



Dentro da sala
de aula

As portas e janelas ficarão
abertas para melhor ventilação;
As rodas de conversa e
atividades pedagógicas serão
realizadas durante este período,
com as crianças sentadas nas
cadeiras, caso necessário o chão
será forrado com panos (as
crianças amam fazer suas
construções usando o chão como
base);
O número de alunos em
ambientes fechados deve
respeitar a exigência de 1 aluno
por 4m2;



Dentro da sala
de aula

Nossas turmas serão divididas
em grupos menores na sala;
Serão construídos novos
combinados com as crianças que
serão escutadas e terão
participação ativa na construção
de novas estratégias para esse
novo momento;
As crianças maiores da escola,
terão participação ativa também,
na construção de materiais de
sinalização para o ambiente
escolar.



Saúde
As crianças que apresentarem
febre não devem frequentar a
escola, só devem voltar após
48hs sem febre e medicação,
continuaremos a pedir o
atestado médico de liberação a
todos;
Não enviar crianças com
qualquer quadro respiratório,
intestinal ou dermatológico
sugestivo mesmo que sem
febre;
Se algum caso for detectado e
confirmado na escola a turma
entrará de quarentena;



Saúde
Só será permitida a volta à
escola de adultos e crianças que
não apresentarem o sintoma da
doença e que não tenham
contato com casos suspeitos ou
confirmado de Covid-19, caso
contrário devem permanecer em
casa até o fim dos sintomas
(seus ou de parentes);
Ambos só retornarão com
liberação médica;
Em caso suspeito ou
confirmado, o retorno apenas
será permitido após
cumprimento do período de
quarentena (10 dias);
O colaborador deve
imediatamente ser liberado;



Saúde
A escola dispõe de um lugar
reservado para crianças e
também para adultos, que
apresentem algum sintoma da
doença até o contato com seus
responsáveis;
Na decisão de enviar a criança à
escola, é importante analisar
individualmente o contexto
social (convivência com idosos,
pais de grupo de risco...) e as
condições de saúde de cada
criança (cardiopatias,
pneumopatias, obesidade,
diabetes, deficiências
imunológicas, etc). Tudo deve
ser discutido com o pediatra
assistente e a decisão será
consensual;



Saúde
Protocolos já citados
anteriormente serão
acompanhados e revisados
pelos profissionais de saúde da
escola.



Limpeza
Todos os protocolos de limpeza
foram revisitados;
Os pontos de contato
(maçanetas, corrimãos,
interruptores, computadores
torneiras e pias), deverão ser
higienizados com frequência
maior;
Todos usarão materiais de
segurança pessoal, como
máscaras, luvas e aventais;
A limpeza pode ser feita com
água e detergente/ sabão
comum;
O processo deve começar com a
limpeza das áreas mais limpas
para, por fim, ir para as mais
sujas; 



Limpeza
Limpar principalmente, as
superfícies e objetos mais
tocados pelas crianças e adultos
(mesas e cadeiras por exemplo);
Desinfetar as superfícies e
objetos com substâncias
apropriadas e recomendadas
pelas autoridades de saúde,
respeitando instruções de uso
dos produtos;
Não misturar produtos que
possam ser prejudiciais a quem
limpa e a quem frequenta o
ambiente;
Atenção especial aos banheiros
(assentos, torneiras, pias, latas
de lixo, panos utilizados na
limpeza);



Limpeza
Em caso confirmado de Covid-
19 dentro da escola, os
ambientes precisam ser
desinfectados, ou seja, uma
limpeza com produtos
específicos e que não pode ser
feita com as crianças na escola.
Então caso seja necessário, será
acrescentado nos protocolos da
limpeza noturna, que sempre foi
nossa prática.



Refeitório
infantil

As crianças do integral já serão
direcionadas ao refeitório, após a
retirada de suas máscaras e
higienização das mãos com água
e sabão;
Ao chegar no refeitório,
higienizarão suas mãos com
álcool gel , antes da refeição



Refeitório
infantil

Os pratos virão servidos e
tampados até chegar à mesa
(suspenderemos o "self service"
por um tempo);
Suspenderemos também o uso
do jogo americano e teremos
apenas os guardanapos
descartáveis;
Todos os protocolos de limpeza
do refeitório foram revisitados.



Manutenção
dos refeitórios
adultos e
crianças

Higienizar todas as mesas e
cadeiras com álcool em gel em
spray antes e após cada grupo
ter feito sua refeição, utilizado;
Higienizar latas de lixo e tampas
diariamente com água sanitária
após as atividades nos
refeitórios;
Higienizar todo o piso com
solução de água sanitária diluída
após as atividades nos
refeitórios;



Manutenção
dos refeitórios
adultos e
crianças

Higienizar, diariamente
paliteiros, saleiros, porta
guardanapo, açucareiro após as
atividades nos refeitórios.



Procedimentos
na preparação
dos alimentos

Manter-se devidamente
uniformizado com máscara e
luvas;
Ao entrar na cozinha, a primeira
ação deverá ser higienizar as
mãos;
As pias, bancadas da cozinha e
lactário deverão ser higienizados
antes do início da preparação
dos alimentos;



Procedimentos
na preparação
dos alimentos

Todo alimento que estiver
embalado deverá ser higienizado
com spray de álcool em gel ou
lavado com água e sabão
(latarias e sacarias), bem como o
local onde esse produto foi
colocado, também deverá ser
higienizado;
Evitar conversar, risos, tossir na
hora do preparo dos alimentos.



Compra e
recebimento de
mercadorias 

O compartimento do automóvel
que transportar os gêneros
alimentícios até a escola deverá
ser higienizado com solução de
água sanitária diluída em água
ou álcool em gel antes e após as
compras;
Os funcionários designados a
recepção, higienização e guarda
dos alimentos deverão estar
devidamente uniformizados com
máscara e luvas;

Material de limpeza e
gêneros alimentícios



Compra e
recebimento de
mercadorias 

Higienizar as mãos antes do
procedimento;
Os gêneros alimentícios deverão
ser recepcionados em espaço
específico para isso e seguir os
devidos passos;
Descartar todas as embalagens
desnecessárias como caixas de
papelão, sacos etc;
As embalagens individuais
deverão ser higienizadas com
spray de álcool gel;
Armazenar os gêneros de acordo
com sua especificidade;

Material de limpeza e
gêneros alimentícios



Limpeza da
despensa

A manutenção da limpeza da
geladeira industrial deverá ser
feita às segundas-feiras antes
dos hortifrutis chegarem;
Os alimentos só deverão ser
armazenados após a
higienização;
Não deverão ser armazenados
com caixas de papelão e sacos;
Frutas, verduras, legumes
(hortaliças) deverão ser lavados
antes de serem armazenados na
geladeira;
Os ovos não deverão ser lavados
previamente. Os ovos são
lavados, somente com água sem
sabão na hora do preparo.



Limpeza de
equipamentos
de cozinha e
lactário

Todos os equipamentos
(liquidificador, batedeira, fogão,
geladeira, freezer, cortador de
legumes, abridor de massa)
deverão ser higienizados com
água, sabão e álcool em gel
antes e após a sua utilização.



Horário
integral

Na hora do sono do integral,
respeitaremos a distância
apropriada exigida;
Em dias muito quentes, o ar
condicionado será ligado no
momento do sono;
A limpeza do filtro do ar
condicionado será diária;
O banho será realizado somente
em caso de necessidade;
Os calçados passarão por dois
tapetes higienizadores até o
acesso à sala, onde ocorrerá a
troca pelos chinelos que
permanecem na escola;



Horário
integral

Horário de entrada e saída
específicos, a combinar com as
professoras.



Berçário e
grupos I e II

As professoras usarão máscaras
100% do tempo;
Crianças nesta faixa etária não
podem usar máscaras (abp);
Os brinquedos e materiais de
uso coletivo, serão higienizados
e separados para uso;
Não haverá nenhum material
disponível nas estantes sem a
devida higienização;
A limpeza do ambiente será
reforçada, usando–se produtos
adequados para faixa etária
como sempre;



Berçário e
grupos I e II

A troca de fralda já esta dentro
de todos os padrões de higiene,
e acrescentaremos um avental
descartável e ou higienizável
para uso dos adultos;
Permanece a obrigatoriedade
de uso de luvas e papel
descartável no trocador;
Permanece também a exigência
do uso do pro–pé para berçário
e acrescentado ao grupo I e II;
O acesso de adultos às salas
para possível readaptação só
será permitida após a higiene e
uso dos equipamentos de
segurança (máscara, pro–pé e
avental).



Acolhimento
A readaptação pode ser necessária
no retorno à escola, pois as crianças
podem estranhar a sua rotina
alterada novamente. 

Não podemos esquecer que as
crianças pequenas fazem uma
leitura corporal, especialmente de
seus pais e perceberam a apreensão
dos  familiares com o aparecimento
do coronavírus. Desta forma, para
algumas crianças o fato de se
distanciar da família mesmo que
seja para retornar ao ambiente
escolar pode causar certo



COMO AJUDAR AS CRIANÇAS NO RETORNO À
ESCOLA APÓS A QUARENTENA

Acolhimento

estranhamento, necessitando de
alguns dias para a (re)ambientação.

É importante que as famílias se
unam aos educadores para que
auxiliem as crianças nesse momento
de transição para a volta à escola.
Com o apoio dos pais e com o nosso
na escola, certamente elas voltarão
mais confiantes no retorno escolar.



CONVERSE COM A CRIANÇA SOBRE O
RETORNO

Acolhimento

Conversar sobre o retorno, com
antecedência é essencial para que
haja uma adaptação escolar mais
tranquila.

Nessas conversas, aproveite para
reforçar os aspectos positivos da
escola, como: encontrar as
professoras e os amigos, ver
novamente as tartarugas,
brincar no campo e na horta, fazer
muitas experiências e aprender
coisas novas  com os colegas.



CONVERSE COM A CRIANÇA SOBRE O
RETORNO

Acolhimento

Outra dica é incluir a criança na
organização dos pertences que
levará para a escola, como por
exemplo separar o  uniforme, a
mochila, a garrafinha de água...
Desta forma este momento será
especial e ajudará a criança a
assimilar melhor a ideia do retorno.
Ao mesmo tempo, os pais devem ter
uma postura segura e afetiva, pois
ela pode precisar também do colo e
de paciência.  



DIALOGUE,  ESCUTE, COMPREENDA E OBSERVE
A CRIANÇA

Acolhimento

É importante ouvir as preocupações
da criança e observar seus
sentimentos quanto ao retorno à
escola. Nesse momento, mostre que
você está com ela, e também a
professora e os amigos. Assegure-a
que tudo ficará bem. Dizer que a
entende é importante, pois mostra
que  compreende o que ela sente.



PASSE MUITA TRANQUILIDADE

Acolhimento
Transmita  tranquilidade e
segurança sobre tudo que envolve o
retorno, inclusive na hora da
despedida dos familiares. É  preciso
que os familiares e os educadores
transmitam  afeto, escuta,
acolhimento e transparência.

É importante lembrar à criança o
porquê de ela estar ali, na escola
que vocês escolheram para ela.

Lembre-a que  todos os cuidados
sobre o coronavírus foram tomados
pela família e pela escola.



Acolhimento
Precisamos da colaboração de
todos; famílias, crianças,
colaboradores, para que possamos
passar por este momento da melhor
forma possível.



Fotos



Fotos



Fotos
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