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1. Introdução 

 

Desde o início da pandemia da COVID-19 todos os setores da economia nacional e 

global foram afetados de alguma forma pelas medidas de distanciamento social 

adotadas para prevenir e combater a disseminação do vírus. 

Compreendemos que no início do período de quarentena as medidas de 

distanciamento social precisaram ser extremas e disruptivas, devido à escassez de 

produtos de higiene (como máscaras e álcool em gel), que no início da quarentena 

estavam destinados exclusivamente para os setores de saúde e os níveis elevados 

de chances de contágio com a aglomeração de pessoas.  

Nesse contexto as comunidades educativas de atendimento a crianças de 0 a 5 

anos, compreendendo claramente o gral de risco de contágio, respondeu de forma 

imediata às orientações dos órgãos competentes, tanto a nível nacional, como 

estadual e municipal, unindo-se para, em primeiro lugar garantir a segurança de 

todos, da comunidade educativa e da sociedade e geral.  

No que tange, especificamente, a cidade de Palmas, a rapidez no avanço da 

pandemia submeteu a comunidade palmense a um rígido período de 

confinamento, obviamente necessário para o enfrentamento dos períodos de picos 

de contágio onde todos os serviços não essenciais permaneceram fechados e a 

sociedade em isolamento social. E desse modo, como sociedade, respondemos 

respeitosamente às determinações de segurança dos órgãos de saúde garantindo o 

cumprimento das normas de segurança, assim como foi exigido para as demais 

cidades do pais e até do mundo.  

Consideramos, inclusive, que o Palmense foi mais responsável com as regras de 

segurança em relação a outras cidades do país, onde os noticiários evidenciavam o 

descumprimento das normas de segurança, colocando toda uma sociedade em 

risco ainda maior de contagio. 

Após nove meses de enfrentamento do vírus, e com o apoio da sociedade no 

atendimento ao chamado para cuidarmos uns dos outros nos preservando e 

mantendo o distanciamento social, os número de infectados e de ocupação de 

leitos, segundo a secretaria municipal de saúde de Palmas, caíram 

consideravelmente, colocando a cidade no nível de não mais estabilidade, más de 



queda diária, no mapa nacional que acompanha os números de infectados, óbitos 

e leitos no Brasil, ao ponto de os órgãos municipais de combate à doença, flexibilizar 

substancialmente atividades consideradas Não Essenciais, como Igrejas, Bares, 

Restaurantes e outros, para, de algum modo, retomassem seus atendimentos 

respeitando um protocolo de segurança. 

Importante ressaltar que, apesar do período de distanciamento social mais intenso, 

diversos setores da economia se valeram das ferramentas digitais para dar 

continuidade à prestação de serviços. A exemplo das escolas de Educação formal.  

No entanto, o trabalho exercido pelos espaços que atendem crianças de 0 a 5 anos 

se configura de tal forma que não há espaço para a substituição das ações 

presenciais por ações remotas. Dependem única e exclusivamente do atendimento 

presencial. E, portanto, permanecem fechados, onde alguns já encerraram por 

definitivo suas empresas por não haver recursos para manter suas despesas fixas, e os 

demais fizeram e ainda fazem investimentos para garantir um retorno seguro para as 

crianças. 

Destacamos ainda que, com a flexibilização nos setores de comércio e prestação 

de serviços, o retorno das atividades comerciais, pressupõe a volta ao trabalho 

presencial de pais, mães e/ou responsáveis pelas crianças, causando assim grandes 

transtornos para essas famílias, não havendo lugar para as crianças permanecerem 

de forma segura, o que evidencia ainda mais a importância das atividades dos 

Espaços de atendimento às crianças pequenas já citados neste documento. Sua 

essencialidade se faz ainda mais notável com a flexibilização das atividades de lazer 

na cidade, que em sua maioria, não contam com o mesmo preparo dos espaços 

infantis, que possuem profissionais qualificados e estrutura pronta para receber os 

alunos em diversas situações, especialmente diante das necessidades cada vez 

mais evidentes que o isolamento social exerceu sobre as crianças durante todos os 

meses de isolamento e essa nova realidade de conviver com a pandemia. 

Reconhecemos que o isolamento social e ausência da rotina nos espaços infantis 

geraram consequências na saúde física, mental e social das crianças, tendo seu 

desenvolvimento prejudicado e vivendo situações de risco, onde entendemos que 

se isso se prolongar em 2021, geram consequências catastróficas para as crianças, e 

ainda a falência dos espaços infantis que já em 2020, se encontram no limite 

financeiro para se manterem existindo. 



 Diante da demanda que emerge da impossibilidade dos Espaços Infantis de 

atendimento as crianças pequenas retomarem as suas atividades, é crucial ressaltar 

as crescentes iniciativas de creches e berçários clandestinos, professores atendendo 

crianças em suas residências de modo irregular, que, pela própria natureza de sua 

clandestinidade, não seguem as regulamentações do estado, tampouco possuem 

quaisquer critérios para distanciamento social e cuidados de higiene, ou mesmo 

contribuições tributárias. 

Deste modo, solicitamos, por meio deste documento, que os espaços de 

atendimento a crianças de 0 na 5 anos retomem suas atividades, para que este 

atendimento possa ser feito com os cuidados necessários, prestando contas à 

sociedade de todas as ações e protocolos adotados para que este retorno 

aconteça da maneira mais segura possível. 

 

1. Justificativa 

 

Este documento propoe-se a orientar os gestores dos Espaços Infantis    como 

instrumento de suporte e orientação na tomada de decisão, objetivando o 

retorno das atividades presenciais, com manutenção de um ambiente seguro e 

saudável para crianças, adultos que frequentam tais espaços. Assegurando 

ainda atenção às questões emocionais que em muitos casos, afetarm as 

crianças nesse período de confinamento. 

 

 O documento apresenta orientações para o funcionamento e 

desenvolvimento de ações pedagógicas presenciais, além de procedimentos de 

prevenção, minimização ou eliminação de riscos às atividades administrativas e 

pedagógicas da Instituição, incluise aponta os encaminhamentos que já estão 

sendo providenciados para garantir o atendimento em ambientes que 

favoreçam a saúde de todos. 

 

2. Medidas de Proteção e Prevenção à COVID-19 

Cabe salientar que ao propor medidas de proteção e prevenção à COVID-19, 

consideramos as orientações do Guia de Implementação de Protocolos nas 

atividades presenciais elaborado pelo MEC, e ainda o contexto dos espaços 

educativos aqui representados. 



 

 

2.1. Como Medidas consideradas padrão, apresentamos nosso compromisso com: 

 Adaptação de pias para a higienização das mãos nas entradas; 

 Dispensas de álcool em gel em pontos de maior circulação, como 

recepção, corredores e refeitórios; 

 Dispensas de sabonetes e papel toalha nos banheiros; 

 Capacho/tapetes sanitizantes nas portas que dão acesso às partes 

internas das unidades; 

 Lixeiras com tampas de acionamentos com pedais exclusivos para 

descarte de máscaras; 

 Termômetros sem contato, infravermelho para aferição de temperatura de 

toda comunidade escolar ao entrar no ambiente; 

 Dedetização de toda a área da unidade educacional seguida da 

desinfecção de salas e demais espaços com detergentes neutros e álcool 

em gel, ou hipoclorito de sódio; 

 Higienização constante das maçanetas das portas e corrimãos para evitar 

contato; 

 Horários diferenciados para entradas e saídas dos estudantes para evitar 

contato; 

 Horários diferenciados para os lanches para evitar contato;  

 Salas arejadas com janelas abertas; 

 Restrição do contato físico (cumprimentos, apertos de mão e abraços); 

 Restrição de acesso aos interiores da unidade apenas aos alunos e 

profissionais da educação; 

 Regime domiciliar para grupos de risco e suspeitos; 

 

2.2. Das medidas consideradas também essenciais para zelar pela saúde de 

crianças e adultos dos referidos espaços educativos, apresentamos nosso 

compromisso com: 

 Reorganização da rotina pedagógica de modo que não concentre todas as 

crianças e adultos em um mesmo espaço e tempo; 

 Valorizar ações fora do espaço fechado, quando possível, permanecendo a 

maior parte do tempo nesta condição; 



 Sempre que possível possibilitar ações em parques públicos, áreas verdes, 

aproximando crianças e adultos ao universo natural, obviamente 

considerando o protocolo de segurança; 

 Á medida do possível, e, sendo necessário, de acordo com as condições 

financeiras do espaço educativo, realizar adequações na estrutura física do 

prédio favorecendo a ventilação e luz natural; 

 Valorizar, sempre que possível, a arborização do espaço educativo, levando a 

natureza para os espaços abertos e fechados favorecendo a interação das 

crianças e adultos com o natural. 

 O atendimento às crianças deve acontecer com a capacidade que garanta, 

de acordo com o espaço físico de cada instituição, o distanciamento que 

orienta a OMS, assim como a distribuição das crianças em espaços distintos 

evitando aglomeração. 

 Propor a revisitação do projeto pedagógico da instituição visando adequar o 

currículo ou proposta pedagógica de forma que garanta maior contato das 

crianças com a natureza, a valorização do livre brincar em lugares abertos, 

com ventilação natural.  

 Manter, sempre que possível, portas e janelas abertas para ventilação do 

ambiente; 

 Interromper, de maneira imediata a frequência de adultos ou crianças da 

comunidade educativa que apresente qualquer sintoma relacionado ao 

vírus, retornando às atividades após apresentação de exames que 

comprovem a inexistência do contágio. 

 

3. Medidas Coletivas: 

 Garantir adequada comunicação visual de proteção e prevenção de 

risco à COVID-19; 

 Organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho e dos 

equipamentos de uso individual; 

 Priorizar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a 

realização de reuniões e eventos à distância. Se necessário o encontro 

presencial, optar por ambientes abertos com ventilação natural, garantindo 

o distanciamento de cada participante, uso de máscaras e de álcool gel. 

 



4. Medidas Individuais:  

 Utilizar máscaras, conforme orientação da autoridade sanitária, de forma 

a cobrir a boca e o nariz; 

 Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse 

e espirros; 

 Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%; 

 Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços; 

 Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m (um metro e meio) entre 

você e outra pessoa; 

 Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, 

anéis e relógios; 

 Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres e afins. 

 

5. Para retomada das atividades com segurança, no que tange a 

higienização consideramos imprescindível: 

 Aferição da temperatura das crianças, funcionários e pais que 

adentrarem ao espaço educativo, logo no portão de entrada; 

 A disponibilização do álcool 70% em todos os ambientes do espaço 

educativo. 

 A limpeza periódica em locais utilizados com maior fluxo de pessoas; 

 A limpeza intensiva de banheiros, dormitórios e refeitório; 

 No uso de bebedouros, deverá se evitar contato direto com a superfície, 

devendo ser utilizado papel toalha com possibilidade de descarte em 

coletor de resíduos com acionamento sem contato manual e 

posteriormente, realizar a higienização das mãos; 

 Manter os ambientes ventilados com janelas e portas abertas; 

 Manter a limpeza de móveis, superfícies e utensílios regularmente; 

 

6. Critérios para retomada de Atividades presenciais 

Transporte Coletivo - Recomendações para os passageiros: 

Salientamos que as referidas instituições aqui representadas, não realizam o 

transporte coletivo dos seus alunos. De todo modo, assumimos o compromisso de 

orientar as famílias ou empresas que se responsabilizam por esse transporte, 

visando minimizar as chances de proliferação do vírus. 



Assim, destacamos algumas ações de orientação: 

 Utilizar máscaras; 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos; 

 Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de 

tosse e espirros; 

 Evitar o contato com as superfícies do veículo, como por exemplo, 

pega- mãos, corrimãos, barras de apoio, catracas e leitores de 

bilhetes/cartões; 

 Durante o deslocamento, assegurar que ocorra uma boa ventilação no 

interior do veículo, preferencialmente, com ventilação natural; 

 Se possível, utilizar o transporte público em horários com menor fluxo de 

passageiros. 

 

7. Capacitação das Equipes, Logística e Insumos 

 

É importante que, antes do retorno das atividades, a Instituição realize 

capacitações com os docentes, técnico-administrativos, prestadores de 

serviços e colaboradores que estarão em atendimento aos alunos e ao 

público em geral. Preferencialmente, as capacitações devem ser 

direcionadas à atividade afim de cada equipe, com orientações sobre o 

manejo adequado das situações. 

Atenção especial deve ser voltada à equipe responsável pela limpeza, 

além da capacitação, o fornecimento de EPIs, insumos e materiais de limpeza 

contribuem para segurança dos colaboradores e para a higiene dos espaços. 

Recomenda-se a formação de equipes de limpeza em todos os setores da 

Instituição, intensificando a higienização das superfícies e de locais como 

corrimões, maçanetas, bancadas, mesas, cadeiras e equipamentos. 

8. Monitoramento após retorno 

 

 O retorno das atividades não significa o relaxamento do risco de 

adoecimento pela COVID-19, portanto, justifica-se a manutenção de 

vigilância e monitoramento de risco enquanto for necessário; pois 

enquanto durar a Emergência em Saúde Pública de importância Nacional 



(ESPIN), há risco de adoecimento e novos surtos; 

 Caso alguém apresente sintomas como tosse, febre, coriza, dor de 

garganta, dificuldade para respirar, fadiga, tremores e calafrios, dor 

muscular, dor de cabeça, perda recente do olfato ou paladar, a pessoa 

deve comunicar imediatamente a Instituição; 

 Recomenda-se a elaboração quinzenal de relatórios situacionais, como 

instrumento de monitoramento e avaliação do retorno das atividades. 

 

9. Situações de Risco 

 

A determinação da situação de risco deve ser decretada pelas 

autoridades de saúde, cabendo à Comissão Local da Instituição, as orientações 

gerais a serem adotadas pela comunidade. 

 

10. Comunicação 

 Elaborar peças de comunicação institucional voltadas à retomada das 

atividades presenciais, ressaltando as principais medidas e cuidados 

necessários; 

 Possibilitar que a comunidade tenha acesso à informação nos sites oficiais 

da Instituição; 

 Divulgar as orientações sobre o uso correto de máscaras e medidas 

de prevenção ao contágio. 

 

11. Considerações Finais 

Diante do exposto, a retomada das atividades em espaços infantis de atendimento á 

criança de 0 a 5 anos torna-se essencial, diante das condições de saúde emocional e 

física das crianças, da necessidade das famílias, do atendimento informal e 

absolutamente irregular que vem acontecendo na cidade onde há pessoas 

aglomerando crianças em casas e kit-nets, sendo remunerados para a prestação do 

serviço de cuidador. Perante a gravidade das condições financeiras de espaços de 

atendimento à criança pequena regularizados, com profissionais contratados em 

regime CLT tendo seus direitos assegurados, todavia, com ameaça permanente de 

demissão, dada a impossibilidade de reabrirmos as portas mesmo após todo o 

investimento que tais espaços já realizaram para a retomada com segurança.  



O que pleiteamos, nesse momento, é o direito de existir. O direito de continuar 

gerando emprego e renda nessa cidade. O direito de atender com excelência, 

respeito ás necessidades das faixas etárias e com afeto todas as crianças que 

habitam nossos espaços. E agora mais do que nunca, o direito de oferecer afeto, 

cuidado e condições adequadas para promoção do desenvolvimento integral das 

crianças que nos propomos a atender. 

Pelo Direito à vida no sentido mais pleno da palavra, reiteramos nossa solicitação de 

Autorização de Reabertura dos espaços que atendem a primeira infância. As crianças 

precisam de nós, os profissionais e espaços regularizados e preparados para acolhê-

los. 

 

Contando com o bom senso dos responsáveis pela análise e parecer da referida 

solicitação, agradecemos a atenção e apresentamos em anexo a lista com 

assinatura dos responsáveis pelos estabelecimentos regulamentados aqui 

representados. 

 

 

 

 

 

Palmas, 08 de dezembro de 2020. 


