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A escola se reinventou 

                         A Secretaria de Educação do Município de Taubaté segue em consonância           

com as demandas da realidade atual para melhor atender a comunidade escolar.  

Busca desenvolver ações  técnicas e pedagógicas que minimizem os impactos da situação de 

pandemia para o melhor aproveitamento educacional de nossos alunos diante dos desafios 

atuais.  Preocupada com o retorno às aulas presenciais, elaborou este manual para que ocorra 

da maneira mais segura possível, aplicando todos os protocolos sanitários de segurança 

necessários.  

                                                               A união e a dedicação dos nossos profissionais de educação foram e continuam sendo 

fundamentais para esse processo. Conto com vocês! 

 

 
Gabriela  Antônia 

                                                                 
Secretária de Educação 

 



Em primeiro lugar recebam nosso abraço fraternal. Agora creia que queremos expressar 
profunda gratidão e admiração aos professores, que neste momento, precisaram se reinventar 

e trabalhar de modo inovador a atender a diversidade atual, em meio a medo, incerteza e 
insegurança, foram capazes de superar obstáculos físicos e tecnológicos. Professores (as), vocês 
ficarão registrados na história como os protagonistas da Educação da nossa cidade. Queremos 
ressaltar a importância das famílias que foram parceiras e fundamentais no sucesso das aulas 

online, e a toda equipe escolar nossos sinceros agradecimentos, confiantes na construção 
coletiva de novos desafios para o ano de 2021. 

Cuidem-se!  
 

Coordenação da Educação Infantil 
 

Aos nossos, pais, famílias, crianças, professores(as), diretores(as), vice-diretores(as), 
coordenadores(as) supervisoras e funcionários. 

 



Fiquem tranquilos! 
Respeitaremos a escolha dos pais  e/ou responsáveis pelas 

atividades  remotas, ou seja, manutenção das  atividades em casa, 
enquanto permanecer a orientação dos órgãos responsáveis. 

 

Mas para quem optar em vir 
para escola estaremos atentos 

aos cuidados com todos! 
 



As escolas municipais de Taubaté seguem  

protocolo sanitário de segurança  

nas voltas as aulas presenciais em 2021. 

 



Para que serve  o 
Protocolo Sanitário? 

Para orientar condutas e 
medidas de higiene que 

possam evitar a 
disseminação do Corona 

vírus causador da covid-19. 



O que é a Covid-19? 

A Covid-19 é uma doença causada pelo 
coronavírus, denominado SARS-CoV-2, 
que pode apresentar desde quadros 
assintomáticos  até  quadros graves, 
levando a óbito. 



Covid-19: Formas de 
contágio 

• Aperto em mãos contaminadas; 

• Gotículas de saliva; 

• Espirro; 

• Tosse; 

• Objetos ou superfícies contaminadas. 





Para a volta das aulas, 
serão  necessárias novas 

condutas, práticas  de 
higiene e de  convivência 

nas Unidades Escolares. 
Tornam-se fundamentais 

cuidados como:                                      

 

Seguindo o Protocolo 

01 

02 

04 

03 

Monitoramento de saúde 
 

Higiene dos ambientes 
e equipamentos 
 
Distanciamento 
social 

Higiene pessoal 

Comunicação efetiva 
entre a escola e a família 

05 



Higiene pessoal 

Lavar as mãos com 
água e sabão. 

Evitar 
contato físico. 

Usar 
álcool em gel 70%. 



Fazer o uso de máscaras ou 
protetores faciais (face shields)  
para alunos maiores de 2 anos. 

Os materiais não devem ser 

utilizados de forma coletiva. 

Higiene pessoal 



Distanciamento Social 
• O ambiente escolar deverá ser reorganizado 

de acordo com a realidade de cada Unidade 
Escolar; 

• A distância mínima entre as pessoas (em 
ambientes internos e externos) deverá ser de 
1 m (um metro). Os espaços deverão ser 
demarcados, para evitar aglomerações; 

• As portas e janelas deverão permanecer 

sempre abertas, evitando o toque em 
maçanetas e fechaduras. 



Prioridades para atividades não presenciais! 

• alunos pertencentes a um dos grupos de  risco, 
definido pelos pais/responsáveis de acordo  com 
indicação médica; 

• suspeita de contaminação; 

• diagnóstico confirmado; 

• contato com infectado nos últimos 14 dias. 

Distanciamento Social 



Higiene dos ambientes 
• Nas escolas, os 

ambientes terão a 
higienização e a 
desinfecção dos 
espaços 
intensificados. 



Ao início e término de cada período ou da utilização 
de cada ambiente, intensificaremos a higienização dos: 

• pisos; 

• mesas; 

• cadeiras; 

• computadores; 

• salas de aula, etc. 

Higiene dos ambientes 



A higienização dos sanitários, lavatórios e vestiários será 
intensificada, incluindo a desinfecção das portas dos 
sanitários, torneiras, maçanetas, recipientes de sabonete, 
pia, entre outros. 

Higiene dos ambientes 



Comunicação  constante  entre  escola-família 

• protocolos sanitários de segurança;    

• medidas preventivas de combate à Covid-19;   

• retiradas e entregas de materiais pedagógicos; 

• boas práticas de higiene; 

• informações sobre o retorno às atividades presenciais. 

Manteremos a comunicação entre escola e 
família por meios físicos e digitais: 

 



• Evitar aglomeração; 

• Uso obrigatório de máscara; 

• Escalonamento de entrada em pequenos grupos;  

• Utilizar demarcação de piso na calçada e entrada; 

• Medir temperatura na testa. 

Durante a entrada 



Monitoramento 
da saúde 

A família será comunicada 
se o aluno apresentar 

sintomas. 

Na entrada da Unidade Escolar,  
será verificada a temperatura corporal. 

 
Se for verificado temperatura igual ou acima de 37,5°,  

será orientada a busca por contato médico.  



Em caso de temperatura igual ou superior a                    
37,5 °C: 

• Redirecionamento para uma sala reservada; 

• Comunicação com a família; 

• Encaminhamento UBS / UPA é de 
responsabilidade da família. 

Atento aos sintomas 



Direcionamento para sala de aula 

Por meio de pequenos grupos  
e com distanciamento social. 

  

Para evitar aglomeração, não utilizar 
filas para as  entradas e saídas da 

sala de aula. 



Conforme a quantidade  de alunos, as carteiras 
serão marcadas para serem utilizadas 
mantendo 1 m de distância para evitar 
aglomeração. 

Demarcações na sala de aula 



• Manter o distanciamento durante o uso; 

• Aguardar para uso no lado de fora do banheiro;   

• Respeitar as demarcações das áreas de uso e espera. 

Sanitários 



Organização do recreio / intervalo 

• Os espaços deverão estar demarcados  e as mesas organizadas 
para o distanciamento; 

• Formação de grupos menores e escalonamento de horários, para 
o controle do fluxo de alunos. 



Água individual 

• O aluno deverá trazer 
garrafinha ou copinho 
plástico.  

 

• A oferta de água filtrada 
será em copos individuais 
ou  garrafinhas, caso haja 
necessidade. 



Transporte Escolar 
• Distanciamento social; 

• Uso de máscara;   

• Verificação de temperatura;   

• Higienização das mãos. 

 
Os pais ou responsáveis devem acompanhar os 
seus filhos no local do embarque. Haverá 
verificação da temperatura no pré-embarque e, 
caso o aluno esteja com 37,5°C ou mais, não 
embarcará no transporte, devendo ser 
encaminhado para UBS / UPA, imediatamente. 



Transporte Escolar: 
dentro do veículo 

• Disponibilização de álcool em gel 70%  para uso no 
interior  do veículo, com orientação do auxiliar; 

• Manutenção do distanciamento seguro entre os 
passageiros; 

• Desembarque dos alunos por fileiras de bancos, 
evitando aglomeração. 

• Desembarque dos alunos por fileiras de bancos, 
evitando aglomeração. 

 



Recepção na Unidade Escolar 
• Todos os espaços e assentos destinados a comunidade devem estar 

demarcados, respeitando o distanciamento social e limitação do 
acesso para evitar aglomeração. 



Para saber mais 

• https://coronavirus.saude.gov.br/ 

• https://portal.fiocruz.br/pergunta/quanto-tempo-o-coronavirus-permanece-ativo-em-diferentes-superficies 

• https://www.gov.br/mec/pt- br/assuntos/GuiaderetornodasAtividadesPresenciaisnaEducaoBasica.pdf 
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Para a nossa equipe... 
Olha o mundo aí, pausando a nossa pressa... 
Olha a gente aqui, olhando pro que interessa! 
Lembra do carinho no colo da vó? 
Do bolo de cenoura? ah que saudade boa! 
Lembra quando a gente brincava de bola? 
Puxa na memória... o tempo bom da escola... 
A vida pede! 
Olha pro lado um pouco, 
Coloca esse celular no bolso... 
Daqui a pouco tudo vai passar! 
A vida pede: 
Um pouco mais de calma! 
Um novo tempo pra curar a alma. 
Daqui a pouco tudo vai passar! 
E quando passar... 
Não deixa o abraço apertado faltar! 
 



Lembre-se 
 Para a volta das aulas, serão  necessárias novas condutas, práticas  de 
higiene e de  convivência nas Unidades Escolares.  Tornam-se fundamentais 
cuidados como:                                      

• Comunicação efetiva entre a escola e a família; 

• Higiene pessoal; 

• Higiene dos ambientes e equipamentos; 

• Distanciamento social; 

• Monitoramento de saúde. 
 
FONTE: 

http://www.educacao.sp.gov.br/lise/sislegis/detresol.asp?strAto=202008310061 



• Manter diálogo com os diversos setores da 
rede de apoio à Pandemia. 

• Estar atento aos canais de informações 
confiáveis oferecido pela  comunicação da 
prefeitura: site, Instagram, etc.  

• Diálogo com as supervisoras deve ser 
constante 

PONTOS IMPORTANTES 



Antes das crianças chegarem... 
• O gestor deverá dialogar com as funcionárias da limpeza 

para que tenham um cronograma para cumprir os 
protocolos da empresa da limpeza, higienização das 
superfícies, cortinas, fraldários etc. descartes e 
armazenamento de EPIs 

• Os espaços e materiais da unidade educativa deverão ser 
desinfetados, seguindo as normas da Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa); 

• Cada escola deverá estabelecer cronograma de higienização 
apoiados nos protocolos localmente garantindo que a 
limpeza seja eficiente; 



• Utilizar marcação no piso para sinalizar o distanciamento de 1 
metro. 

• Organizar as salas de aula com distanciamento entre mesas de 
1 metro, organizando para que sentem cada um em uma 
mesa ou de acordo com a possibilidade, evitando porém que 
tenham uma maior proximidade; 

• Retire das salas os materiais que não serão utilizados e os que 
não ofereçam possibilidade de limpeza constante. 

• Ventiladores não devem ser utilizados mas manter ampla 
ventilação! 
 
 
 

Antes das crianças 
chegarem... 



Ficar atentos 

• Fica proibido qualquer evento como cafés coletivos, palestras, 
festas, assembleias, competições e campeonatos nas escolas; 

• O uso de sala de professores, de reuniões e de apoio deve ser 
limitado a grupos pequenos grupos e respeitar o 
distanciamento de 1 metro; 

• Exigir o uso e disponibilizar os EPIs necessários aos 
funcionários para cada tipo de atividade; 

• Sempre que possível realizar as aulas e atividades ao ar livre; 

• Ter visível na entrada dos alunos quais os sintomas que os pais 
devem ficar atentos 

 

 

 

 

 



Ficar atentos 

• Deve-se fazer o revezamento da turma no refeitório 
ou oferecer a alimentação na sala de aula; 

• Estudantes e servidores devem lavar as mãos com 
água e sabão antes das refeições; 

• Incentivar a lavagem das mãos ou higienização com 
álcool em gel 70% após tossir, espirrar, usar o 
banheiro, manusear lixo ou objetos de trabalho 
compartilhados, tocar em superfícies de uso 
comum, e antes e após a colocação da máscara; 

 

 

 

 

 



Os cuidados envolvem todos os profissionais da unidade: 

professores, educadores, equipe gestora, funcionários responsáveis 
pela limpeza, alimentação, secretaria e portaria.  

 
Cartazes com 

procedimentos 

indicando o modo 

correto de lavar as 

mãos e usar máscaras 

(alertando inclusive que 

as crianças não devem 

trocar máscaras entre si) 

deverão estar presentes 

em diferentes espaços 

da unidade. Tutoriais, 

vídeos curtos e de rápido 

compartilhamento 

podem circular entre os 
profissionais. 

 

Os ambientes da escola 

deverão 

ter, em cada cômodo, 

dispositivo aplicador de 

álcool gel para 

higienização das mãos, 

colocados 

de forma que possam ser 

acessados pelas crianças 

apenas sob supervisão 
do professor. 

 

No momento da aferição da 

febre, os responsáveis 

devem ser perguntados se a 

criança teve 

algum sintoma suspeito 

nas últimas 24 horas. 

Caso a criança tenha tido 

sintomas, os responsáveis 

devem ser encaminhados 

a um serviço de saúde 

para serem testadas. 
 

As crianças devem ter 

sua temperatura aferida 

antes da entrada na 

creche ou pré-escola. 

Delimite o local 

onde isso ocorrerá, para 

que não haja circulação 

de familiares para além 

dessa área. É importante 

que o local tenha 

materiais de 

higienização de mãos 

disponível para famílias 
e profissionais. 

 



01 

02 

04 

03 

Tenha calma  

Esteja Alerta 

Acolha 

Acredite 
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