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1. PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO 

O Protocolo Sanitário foi constituído a partir de um coletivo que reuniu 

cinco (05) gestores de Espaços Infantis de Palmas, sendo: Berçário 

Recriar, Centro Educacional Infantil Alegria e Cia, Espaço Infantil – 

Berçário e Pré-escola, Fava de Bolota – Quintal Brincante, Creche 

Pequeno Príncipe que durante o período em que seus espaços 

permaneciam fechados, obedecendo o Decreto Municipal, esteve 

em diversas ocasiões reunido virtualmente para discutir a situação 

financeira de cada empresa e o acompanhamento dos números de 

infectados, leitos ocupados, óbitos e recuperados pelo vírus, assim 

como as probabilidades de reabertura dos escolas particulares. 

Ao tornar público o Decreto Municipal que orienta a retomada das 

atividades nos espaços educacionais, o mesmo coletivo, apesar de ter 

ciência que cada estabelecimento necessita do seu próprio protocolo 

sanitário, decidiu seguir um diálogo em conjunto para assim buscar 

uma unidade nas providências a serem tomadas para assegurar um 

retorno resguardado para crianças e adultos que habitam cada 

espaço educativo. 

De todo modo, garantimos, nos protocolos individuais, aspectos 

comuns às cinco instituições, garantindo espaço para que cada uma 

apresente suas especificidades de acordo com o seu contexto. 

Asseguramos a Interlocução com médicos infectologistas, pediatras, 

Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento e 

Emprego, e famílias dos cinco espaços educativos na assertiva de 

corroborar com as orientações Nacionais e municipais de retomada 

das atividades presenciais. 

Reiteramos nosso compromisso durante todo o processo de 

elaboração do Protocolo com a saúde das comunidades educativas 

que gerimos, crianças, famílias, educadores, e outros que possam 



frequentar tais espaços, e a expectativa na retomada das atividades 

para o início de um novo tempo, complexo, instável, comprometido 

economicamente, e repleto de esperança. 

 

2. ESTRUTURA DO PROTOCOLO SANITÁRIO 

2.1. Contextualizando o Espaço Educativo 

2.2. Medidas de Proteção e Prevenção à COVID 

2.3. Distanciamento Social 

2.4. Higiene Pessoal 

2.5. Limpeza e Higienização dos Ambientes 

2.6. Comunicação 

2.7. Monitoramento das Condições de Saúde 

2.8. Orientações para a Educação Especial 

2.9. Orientações para os profissionais da educação; 

2.10. Orientação para o transporte escolar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Contextualizando o Espaço Educativo 

O Espaço Educativo do qual trata este documento, corresponde a 

um Berçário e Pre escola, que atende crianças de 0 a 5 anos em 

período integral e semi-integral. As duas principais refeições sendo 

o almoço e pre janta são fornecidas pela escola e as demais 

alimentações são de responsabilidade das famílias, sendo estes o 

lanche (frutas em sua maioria) e leite (formula). 

Sua rotina favorece o livre e direcionado brincar nos diversos 

espaços livres do prédio e ainda com a natureza pois temos o 

privilégio de ter uma praça em frente à escola.As  salas de aula e 

demais espaços internos oferecem em todos eles contextos lúdicos 

que favorecem a imaginação e a criação durante a passagem das 

crianças por tais espaços, o que acontece de forma lúdica.   

Atendemos por turno até 50 crianças, num terreno de 287,50 m² , 

sendo de área construída 495,48 m². Um vasto espaço para 

ocupação de forma bem distribuída sem que haja grandes 

agrupamentos. 

O número de adultos que atuam no RECRIAR é de 6 profissionais. 

 

Apesar da natureza da sua ação partir dos princípios da liberdade 

e autonomia, compreendemos que o contexto atual exige 

mudanças na organização pedagógica, onde os adultos estarão 

treinados para seguir todas as medidas de higienização necessárias 

para o tempo. Ressaltamos que muitas das medidas de 



higienização na pandemia já eram seguidas ao longo de muitos 

anos nos berçários e portanto acreditamos não termos dificuldades 

para cumprir mais algumas com as devidas orientações, 

acompanhamento e registro dos mesmos. 

 

4. Medidas de Proteção e Prevenção à COVID 

 Adaptação de pias para a higienização das mãos nas entradas; 

 Dispenser de álcool em gel em todos os ambientes do Espaço 

Educativo pontos de maior circulação, como recepção, 

corredores e refeitórios; 

 Dispenser de sabonetes e papel toalha nos banheiros e próximo 

as pias; 

 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 prolongados para entradas e saídas dos estudantes 

para evitar contato, manha das 8 às 8;30h e a tarde das 18 às 



19h; 

 Horários diferenciados para o momento do lanche evitando 

aglomeração e contato;  

 Salas arejadas com janelas abertas sempre que possível; 

 Orientação quanto ao 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; 

 Obrigatoriedade do uso de máscaras para adultos e crianças a 

partir de 2 anos de idade; 

 4.1. Ações Pedagógicas 

 Garantir a organização de uma rotina pedagógica assegurando 

o distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas, com exceção 

dos profissionais que atuam diretamente com crianças de creche 

e pré-escola; 

 Intensificar as ações do lado de fora, evitando ambientes 

fechados, diariamente, permanecendo neste modo caso as 

condições climáticas favoreçam e a proposta do educador seja 

contemplada nessas condições;  

 Sempre que possível possibilitar ações em parques públicos, áreas 

verdes, em pequenos grupos, aproximando crianças e adultos ao 

universo natural, obviamente considerando o protocolo de 

segurança com o número reduzido de pessoas e distanciamento 

por meio das marcações; 

 O atendimento às crianças deve acontecer de forma gradativa, 

sendo: 

De Janeiro à 1º de Março: 40 crianças no total 



De 2 de Março à 31 de Maio: 70 crianças no total 

De 1º de Junho à 1º de Agosto: 100 crianças no total 

De 2 de Agosto à 17 de Dezembro: 150 crianças no total 

Cabendo a instituição a análise situacional em cada período, 

considerando que, não havendo casos que comprometam a 

saúda da comunidade educativa, ela poderá acrescer o número 

de matrículas, obviamente assegurando um limite que assegure o 

cumprimento das normas apresentadas neste documento, 

independente do período acima citado. 

 Os agrupamentos devem acontecer de acordo com o espaço 

físico da instituição, considerando o distanciamento que orienta 

a OMS, assim como a distribuição das crianças em espaços 

distintos evitando aglomeração. 

 

5. Distanciamento Social 

 Sempre que possível, utilizaremos marcação no piso para sinalizar 

o distanciamento de 1,5 metro; 

 Cumprir o distanciamento de 1,5 metro durante a formação de 

filas; 

 Colocar os berços, colchonetes, ou outros locais onde as crianças 

dormem com distanciamento de 1,5 metro. Profissionais devem 

fazer uso de máscara a todo o momento; 

 Separar as crianças em grupos ou turmas fixos e não misturá-las; 

 Escalonar liberação para o almoço e refeições para garantir o 

distanciamento de 1,5 metro; 

 Priorizamos desde sempre, refeições prato feito ao invés do 

autosserviço (self-service). 



 Os pais ou responsáveis serão orientados a ser sempre a mesma 

pessoa, exceto as de grupo de risco para COVID-19, que  leve e 

busque a criança todos os dias. Todos devem estar fazendo uso 

de máscara. 

 O uso de salas dos professores, de reuniões e de apoio será 

limitado a grupos pequenos e respeitar o distanciamento de 1,5 

metro entre as pessoas; 

 Orientar quanto a cumprimentar, sendo adulto ou crianças, com 

abraços, aperto de mão ou beijo. Ficando sempre que possível 

somente o toque de cotovelos ou antebraço. 

 Manter o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, com 

exceção dos profissionais que atuam diretamente com crianças 

de creche e pré-escola. 

 Os intervalos ou recreios serão realizados com revezamento de 

turmas em horários alternados para evitar aglomerações. 

 Atividades de educação física, artes e correlatas poderão ser 

realizadas mediante cumprimento do distanciamento de 1,5 

metro, preferencialmente ao ar livre; 

 Evitar que adultos, mesmo sendo pais, responsáveis ou qualquer 

outra pessoa de fora entre na instituição de ensino em horários 

atípicos de entrada ou saída, a não ser que seja por 

agendamento prévio e assim reduzir a circulação desnecessária 

de profissionais, famílias, fornecedores, prestadores de serviço ou 

outros nas áreas comuns no ambiente educativo nos horários de 

atendimento às crianças; 

 Eventos que reúnem famílias serão realizados de forma a agrupar 

um número mínimo de pessoas, exigindo que se repita por várias 



vezes até que atenda a todos, assegurando o distanciamento de 

1,5 metros por pessoa, dentro de um tempo curto de duração. 

 As festividades poderão ocorrer sempre em horários em que 

somente um grupo de crianças e suas famílias estejam presentes. 

Horário em que os demais já não estejam no ambiente 

educativo. 

 As reuniões diversas, inclusive de pais deverão acontecer por 

videoconferência para evitar aglomerações. 

 O atendimento presencial das famílias deverá acontecer com 

agendamento prévio evitando aglomeração. 

 

6. Higiene Pessoal 

 É obrigatório para crianças e adultos lavar as mãos com água e 

sabão ou higienizar com álcool em gel 70% ao entrar e sair do 

Espaço Educativo, ao entrar e sair de qualquer outro ambiente do 

espaço educativo e antes das refeições; 

 Ajudar as crianças na higienização das mãos, orientando-as a evitar 

o contato das mãos à boca, olhos e nariz. 

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

afins. 

 Usar máscara dentro do Espaço Educativo, no transporte escolar e 

em todo o percurso de casa até a Instituição; 

 Para adultos e crianças a partir de 3 anos, Incentivar a lavagem de 

mãos ou higienização com álcool em gel 70% após tossir, espirrar, 

usar o banheiro, tocar em dinheiro, manusear alimentos cozidos, 

prontos ou in natura, manusear lixo ou objetos de trabalho 

compartilhados, tocar em superfícies de uso comum, e antes e após 

a colocação da máscara; 



 Todos os objetos compartilhados deverão ser higienizados antes do 

uso; 

 Para o fornecimento de alimentos e água potável deve ser de 

modo individualizado. Em caso de água fornecida em galões, 

purificadores, bebedouros ou filtros de água, cada um deverá ter 

seu próprio copo ou ainda sua squeeze (para crianças da pré 

escola); 

 Todos os profissionais devem higienizar as mãos, conforme as 

indicações da Anvisa, frequentemente e após o contato com cada 

criança, especialmente antes e após trocar fraldas, preparar e servir 

alimentos, alimentar crianças e ajudá-las no uso do banheiro; 

 Crianças (no momento) não devem levar brinquedos de casa para 

a escola; 

 Impedir que objetos de uso pessoal sejam usados por mais de uma 

criança, como copos e talheres; 

 Mamadeiras e bicos devem ser higienizados seguindo 

procedimentos apropriados, com uso de escova após fervura e 

solução de hipoclorito de sódio. O mesmo deve ser feito com 

utensílios utilizados pelos bebês, como chupetas e copos; 

 Profissionais que preparam e servem alimentos devem utilizar EPIs e 

seguir protocolos de higiene de manipulação dos alimentos. 

 Orientar às famílias que façam a higienização diária dos pertences 

pessoais das crianças antes e após o período de rotina no Espaço 

Educativo. (Squeeze, lancheira, mochila, sacolas, estojo, toalhas, 

nécessaires e outros). 

 

7. Limpeza e Higienização dos Ambientes 



 Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas 

abertas, evitando o toque nas maçanetas e fechaduras; 

 Higienizar os prédios, as salas de aula e, particularmente, as 

superfícies que são tocadas por muitas pessoas (grades, mesas 

de refeitórios, carteiras, puxadores de porta e corrimões), antes 

do início das atividades em cada turno e sempre que 

necessário; 

 Higienizar bancadas, computadores, equipamentos e 

utensílios antes das atividades, mesas, carteiras, cadeiras, 

trocadores, colchoes, berços, brinquedos, playground e de 

outros espaços de realização de atividades práticas. 

 Higienizar os banheiros, lavatórios, banheiras (a cada banho) 

e/ou vestiários antes da abertura, após o fechamento e, no 

mínimo, a cada três horas; 

 Certificar-se de que o lixo seja removido no mínimo três vezes 

ao dia e descartado com segurança; 

 Sendo necessário o uso de ar condicionado como opção 

necessária de ventilação e climatização do ambiente, instalar 

e manter filtros e dutos limpos, além de realizar a manutenção 

e limpeza quinzenal do sistema de ar condicionado. 

 Higienizar brinquedos, trocador (após cada troca de fralda), 

tapetes de estimulação e todos os objetos de uso comum 

antes do início das atividades com as crianças e sempre que 

possível repetir o procedimento. 

 

 

 



8. Comunicação 

 Comunicar as famílias e os estudantes sobre o calendário de 

retorno e os protocolos com, no mínimo, sete dias de 

antecedência; 

 Demonstrar a correta higienização das mãos e 

comportamentos positivos de higiene; 

 Priorizar o atendimento ao público por canais digitais 

(telefone, aplicativo ou online); 

 Divulgar as orientações sobre o uso correto de 

máscaras e medidas de prevenção ao contágio. 

 Elaborar peças de comunicação institucional voltadas à 

retomada das atividades presenciais, ressaltando as 

principais medidas e cuidados necessários; 

 Orientar pais ou responsáveis sobre as regras de 

funcionamento do Espaço Educativo na reabertura. 

 Realizar ações permanentes de sensibilização das crianças, 

pais e responsáveis. 

 Construir uma comunicação efetiva e frequente com as 

famílias para garantir o pleno acolhimento, orientação e 

esclarecimento de dúvidas 

 

9. Monitoramento das Condições de Saúde 

 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; 



 Vamos realizar a aferição da temperatura das pessoas a cada 

entrada na instituição de ensino utilizando termômetro sem 

contato (Infravermelho); 

 Durante a aferição, caso a temperatura esteja acima de 37,5°C, 

orientar o retorno para casa e a busca de atendimento médico se 

necessário. A criança irá aguardar em local seguro e isolado até 

que seus pais ou responsáveis possam buscá-la; 

 Será realizada orientação aos pais, responsáveis a aferirem a 

temperatura corporal antes da ida para a instituição de ensino e 

ao retornar. Caso a temperatura esteja acima de 37,5°C, a 

recomendação é ficar em casa; 

 Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas para COVID-

19 no Espaço Educativo. No caso das crianças, pais ou 

responsáveis serão comunicados para buscar a acriança, que irá 

aguardar em sala isolada e segura. A família será orientada a 

procurar o serviço de saúde; 

 Separar uma sala ou uma área para isolar pessoas que 

apresentem sintomas até que possam voltar para casa. 

 

10 – Orientações para o Transporte Escolar 

 Não oferecemos o serviço de transporte escolar para as crianças 

do RECRIAR, todavia nos comprometemos em Orientar por escrito 

os responsáveis pelo transporte das crianças; 

 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. 



 Evitar o contato com as superfícies do veículo, como por 

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

leitores de bilhetes/cartões; 

 Uso obrigatório de máscaras para adultos e crianças durante o 

deslocamento; 

 Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos 

de tosse e espirros; 

 O transporte deve ocorrer garantindo o distanciamento de 1,5m 

de um passageiro para outro; 

 Disponibilizar álcool gel 70% nos veículos do transporte para que 

as crianças façam uso logo na entrada do veículo; 

 Em caso de grande fluxo de passageiros, sugerir que o motorista 

apresente um cronograma para o transporte das crianças, 

evitando aglomeração na entrada da escola. O cronograma 

deve ficar em local visível a todos no Espaço Educativo.  

 

11- Capacitação das Equipes, Logística, Insumos E TESTAGEM. 

 

 Haverá, antes do retorno das atividades as capacitações com os 

docentes, técnico-administrativos, prestadores de serviços e 

demais educadores do Espaço Educativo que estarão em 

atendimento às crianças 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 diante do atual contexto. 

 Atenção especial à equipe responsável pela limpeza, além da 

capacitação, o fornecimento de EPIs, insumos e materiais de 



limpeza contribuem para segurança dos funcionários e para a 

higiene dos espaços; 

 Todos os profissionais desta instituição foram testados no mês de 

janeiro, data  anterior ao retorno do recesso quanto ao vírus 

COVID e seus testes estarão à disposição. 
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