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1. INTRODUÇÃO
Após mais de um ano de suspensão das atividades escolares presenciais e de muitas ações de
preparação para um retorno seguro, chegou o momento de retomar o atendimento das crianças
nascidas a partir de 1º de abril de 2015 e matriculadas nas Escolas Municipais de Educação infantil
(EMEIS) e nas creches parceiras de Belo Horizonte. Esse retorno será gradativo e pactuado com
todos os atores das comunidades escolares, devendo ser precedido pela realização de rodas de
conversa, coordenadas pelos Diretores/as de escolas e Presidentes de instituições parceiras, com
apoio das Comissões Escolares de Retorno às Atividades Letivas, para que os combinados para a
segurança de todos/as sejam muito bem acordados.
Para contribuir com esse novo processo de organização do atendimento escolar presencial, a
Secretaria Municipal de Educação apresenta, neste documento, o detalhamento de parâmetros
e procedimentos operacionais necessários à estruturação das rotinas escolares com a devida
segurança sanitária. Tendo em vista o princípio da autonomia escolar, faz-se necessário considerar
que as orientações aqui apresentadas sejam implementadas conforme as possibilidades e
especificidades de cada escola/instituição.
O esforço de planejamento das novas rotinas escolares pelas escolas/instituições certamente
propiciará alternativas mais funcionais e adequadas às múltiplas realidades das redes própria e
parceira, que permitirão complementar as orientações deste documento, tornando-o um instrumento
vivo e aberto às demandas que essa nova realidade do atendimento escolar irá nos ditar.
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2. PARÂMETROS BÁSICOS PARA ORGANIZAÇÃO
DO RETORNO PRESENCIAL
Respeitadas as especificidades de cada escola ou instituição parceira de Educação Infantil, alguns
pontos norteadores deverão ser observados no momento do retorno da Educação Infantil como uma
política de atendimento para a Rede Municipal de Educação (própria e parceira). São eles:
1 - Apropriação, por toda a comunidade escolar, dos Protocolos Sanitários definidos pelo Comitê
de Enfrentamento à COVID-19 e divulgados no portal da PBH pela Secretaria Municipal de Saúde.
2 - Convocar os professores e demais profissionais para retornarem às atividades presenciais a
partir do dia 26 de abril, considerando o art. 4º do Decreto nº 17.593/2021.
3 - Definir a capacidade de cada sala de atividades para calcular o quantitativo das crianças,
por agrupamento, considerando o distanciamento mínimo de 2 metros entre todos, em todas as
direções.
4 - Priorizar a ocupação das salas de atividades para o retorno ao atendimento presencial das
crianças de idades mais elevadas, considerando as matrículas da escola/instituição.
5 - Realizar o atendimento presencial priorizando as crianças de idades mais elevadas respeitando
a orientação de três dias para elas e dois dias para as mais jovens. Este atendimento deve se dar
em dias consecutivos, com carga horária de 4 horas diárias.
6 - Reservar espaço(s) físico(s) alternativos da unidade escolar, organizado(s) com materialidades
diversificadas para uso das crianças das faixas etárias menores.
7 - Atender, em um dia da semana, pelo período de um turno, os agrupamentos das crianças das
faixas etárias menores, em espaço alternativo, reservado com materiais diversificados. Havendo
possibilidade de uso do referido espaço, em algum momento da semana, pelas crianças de idades
mais elevadas, deverá ser pensado um cronograma de utilização, tomando todos os cuidados
com a higienização entre as alternâncias de agrupamentos.
8 - Identificar as crianças de cada agrupamento, a partir da entrada e durante toda a permanência
na escola/instituição, com o objetivo de mantê-las em seu agrupamento.
9 - Escalonar os horários de entrada e saída com intervalo mínimo de 15 minutos, garantindo
a carga horária de 4 horas diárias, a fim de evitar aglomerações nas imediações e portões da
escola/instituição, inclusive entre turnos.
10- Organizar as funções de portaria, limpeza, cozinha e auxiliares de apoio ao educando,
(profissionais da MGS e/ou os/as contratados/as pela instituição parceira) considerando o
quantitativo de profissionais determinados por agrupamento.
11- Organizar rotinas escolares com escalas de uso dos espaços comuns da instituição (banheiros,
parquinho, multimeios, corredores) evitando encontro dos diferentes agrupamentos.
12- Organizar escala de horários para higienização dos espaços considerando seu uso pelos
agrupamentos, os Procedimentos Operacionais Padrão - POPs e as equipes de profissionais.
13- Realizar registros e arquivamento dos procedimentos de higienização executados na escola/
instituição.
14- Definir a materialidade de cada sala (brinquedos, lápis, canetinhas, etc) e organizá-la para
uso exclusivo do agrupamento no turno.
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15- Restringir ao máximo o trânsito de materiais (brinquedos, materiais pedagógicos, pertences
pessoais) entre a casa e a escola.
16- Exigir o uso de máscara pelas crianças acima de 3 anos e máscaras e Equipamento de
Proteção Individual - EPI pelos/as profissionais de acordo com as funções desempenhadas.
17 - Promover o estudo e a divulgação dos POPs entre os profissionais para que a retomada seja
segura, com todos compreendendo seu papel nos novos processos e rotinas, com o objetivo de
possibilitar uma retomada das atividades presenciais de forma segura.
18 - Reservar um espaço isolado no qual crianças ou profissionais que apresentem, na escola/
instituição, sintomas da Covid-19 possam aguardar até que tenham condições de retornarem às
suas residências ou se dirigirem a um atendimento médico.
19 - Informar ao representante do Programa Saúde na Escola - PSE, integrante da Comissão
Escolar de Retorno às Atividades Letivas ou à Diretoria Regional de Educação, para interface
com o atendimento local da Diretoria Regional de Saúde, casos de febre (a partir de 37,5º) ou
algum outro sintoma e/ou confirmação de Covid-19 em crianças, profissionais ou familiares.
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3. DIALOGANDO COM OS PARÂMETROS
Para auxiliar o entendimento de alguns dos parâmetros acima apresentados, elaboramos os textos a
seguir, objetivando possibilitar futuros diálogos sobre o plano de retomada e facilitar a organização
a ser realizada pelas escolas/instituições:
Parâmetro 5 - A instituição que atende a todas as faixas etárias, deverá iniciar o retorno pelas crianças
de 5 anos e ampliá-lo gradativamente para as mais novas, de acordo com suas possibilidades. A
mesma lógica deverá ser aplicada nas escolas/instituições que atendem apenas a outros recortes,
por exemplo, aquelas que possuem apenas as turmas das faixas etárias de 0 a 3 anos deverão iniciar
o retorno presencial pelos agrupamentos das crianças de 3 anos. Reiteramos que o atendimento
deve acontecer em dias consecutivos e com a distribuição de três dias para as crianças do recorte
maior e dois dias para as de recorte menor.
Parâmetros 6 e 7 - Nos espaços alternativos, reservados para as crianças das faixas etárias menores,
serão realizadas vivências planejadas que tenham a intenção de acolhimento, identificação com o
espaço escolar e manutenção de vínculos. A periodicidade será organizada em função do número de
agrupamentos de crianças atendidas. Caso a instituição tenha, ao longo da semana, turnos em que o
espaço não esteja sendo utilizado por estas crianças de faixas etárias menores, este poderá abrigar
atividades com crianças maiores, desde que sejam tomados todos os cuidados de higienização do
espaço e dos materiais a cada troca de agrupamento.
Parâmetro 8 - Organizar formas de identificação das crianças de cada agrupamento, por meio do
uso de pulseiras coloridas com lacre adesivo (do tipo comumente usado para controle de entrada
de pessoas em eventos) e/ou por crachás de cores variadas alusivas à identidade do agrupamento.
A medida se faz necessária logo na chegada das crianças, para que os agrupamentos sejam
reconhecidos pelos profissionais e, no caso de alguma criança se distanciar de seu grupo, possa
ser levada ao encontro de seus pares, evitando trânsito entre os agrupamentos.
Parâmetro 9 - Para organizar os fluxos de entrada e saída, as escolas/instituições devem distribuir
seus agrupamentos de crianças em cada horário de forma a equilibrar as quantidades de grupos que
entrarão ou sairão em cada período, priorizando sempre os primeiros horários de entrada: 7h00,
7h15, 7h30, pela manhã, e 12h00, 12h15, 12h30, à tarde. É necessário observar que a jornada de 4
horas diárias das crianças deverá ser garantida em todos os horários escalonados, considerandose os horários de entrada e saída como parte integrante desta jornada.
Parâmetro 13 - A gestão deverá organizar fichas de registro da realização dos procedimentos de
higienização dos ambientes (banheiros, salas de atividades e outros) pelo/a(s) funcionário/a(s) e um
carimbo pequeno para identificação de cada profissional de limpeza da unidade. O arquivamento
destas fichas, por no mínimo 21 dias, é necessário para preservar a escola/instituição, no caso de
identificação de pessoas com sintomas de contágio pela Covid-19.
Parâmetros 15 e 16 - A família deverá encaminhar uma ou duas trocas de roupas e máscara reserva,
identificadas com o nome da criança, no início da semana. Estas ficarão na escola/instituição, para o
caso de necessidade. Havendo utilização das roupas/máscara, a escola/instituição deverá entregar
a roupa/máscara usada à família, seguindo todo o protocolo da saúde para evitar a contaminação.
Outras peças reservas deverão ser enviadas pela família quando do retorno da criança à escola/
instituição. Não será permitido o trânsito de materiais entre a casa e a escola/instituição. Todo
o material utilizado nas atividades presenciais deve estar guardado na sala de atividades,
acondicionados em caixas organizadoras para uso individual da criança. A escola/instituição deverá
entregar às famílias um kit escolar para a realização de atividades em casa.
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4. POSSIBILIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE TEMPOS/ESPAÇOS
ESCOLARES E DE SERVIÇOS GERAIS
A organização dos espaços escolares é tão importante quanto a organização dos tempos para
cumprimento dos protocolos. As rotinas, conforme parâmetros já apresentados, indicam a
possibilidade de atendimento presencial para as crianças de faixas etárias mais elevadas, em dois
ou três dias consecutivos por semana, por quatro horas diárias. E ainda, oferta quinzenal ou semanal,
conforme a disponibilidade de espaços, de um dia de vivências de acolhimento e manutenção de
vínculos para as crianças menores.
Seguindo as recomendações de distanciamento social, consideramos que a formação de
agrupamentos limitados de crianças permite configurar espécies de “bolhas” protetoras. Durante a
jornada escolar, para cumprirem as rotinas com horários e roteiros distintos, as crianças em seus
agrupamentos deverão estar identificadas conforme sugestões que apresentaremos abaixo. Assim
terão relativa liberdade dentro dos ambientes escolares, sendo reconhecidos como pertencentes a
um agrupamento específico. Além disso, as chances de contato com as crianças e professores/as
dos outros agrupamentos serão reduzidas.
É importante estar atento à necessidade de evitar aglomerações no entorno das instituições/
escolas. Para isso é necessário organizar, de forma escalonada, a entrada e saída das crianças e
orientar as famílias sobre os novos procedimentos.
Os tópicos a seguir foram elaborados como sugestão, para nortear a construção da proposta de uma
rotina escolar desde a chegada das crianças, considerando o contexto de retorno presencial durante
a pandemia.

4.1. O escalonamento de horários de entradas e saídas como base para a organização das escalas dos serviços gerais
Organizar as escalas de entrada em até quatro blocos, a partir das 7h00, no turno da manhã, e das
12h00, no turno da tarde, com intervalo de 15 minutos. As crianças serão divididas em agrupamentos
de quantitativos definidos conforme o protocolo de distanciamento de 2 m em todos os sentidos.
A partir desta organização da entrada, deve-se pensar também nas demais rotinas: deslocamentos,
fornecimento de alimentação, uso dos banheiros, escalas de horários de profissionais, serviços de
limpeza e higienização, saída, dentre outras.
Para melhor organizar os deslocamentos de crianças e facilitar a identificação de cada agrupamento,
recomenda-se o uso de pulseiras e/ou crachás de cores diferentes, conforme mencionaremos a
seguir.

4.2. A organização da entrada dos agrupamentos de crianças
Conforme os protocolos sanitários, ao entrar na instituição/escola, os adultos e todas as crianças
devem passar por procedimentos de identificação, ter sua temperatura aferida, passar pelo tapete
sanitizante e higienizar as mãos.

9
A organização por agrupamentos deverá ser facilitada com a adoção de estratégias de identificação
das crianças de cada agrupamento, por meio do uso de pulseiras coloridas com lacre adesivo (do
tipo comumente usado para controle de entrada de pessoas em eventos) e/ou por crachás de cores
variadas.
Para facilitar os fluxos de entrada, sugerimos que as direções escolares entreguem às famílias
um quantitativo de pulseiras para seu uso por duas semanas, conforme o número de dias de
atendimento semanal de cada agrupamento.
Neste procedimento de chegada, para evitar aglomerações, sugerimos que o/a profissional
de portaria ou o/a auxiliar de apoio ao educando referência da turma, ou outro/a funcionário/a
destacado para a recepção/acolhida (diretor/a, vice-diretor/a, coordenador/a pedagógico/a geral
etc.) faça higienização das mãos das crianças com álcool em gel, para, em seguida, encaminhálas até o/a professor/a responsável pelo agrupamento, que reunirá as crianças, na sala de aula,
para realizar a lavação das mãos na pia mais próxima, a fim de receberem o lanche(manhã) ou
almoço(tarde).
Para minimizar a necessidade de uso dos banheiros, no início dos turnos, sugerimos que familiares
ou responsáveis sejam orientados a solicitar que as crianças utilizem o banheiro antes de saírem de
casa. Naturalmente, havendo necessidade, as crianças devem ter um banheiro/cabine à disposição,
mesmo durante o período das chegadas e primeiras refeições.
Para organizar a entrada na instituição/escola, deve haver uma marcação de distanciamento
no piso, para cada agrupamento escalonado, por horário, possibilitando que até metade das
crianças espere, nesta marcação, o retorno do auxiliar ou profissional de acolhida para levá-los,
até a sala de atividades. Preferencialmente, a cada horário de entrada, um/a auxiliar de apoio
ou profissional de acolhida deve ser referência para, apenas um agrupamento, por horário de
entrada e, no limite, para quatro agrupamentos em cada turno letivo.
Assim, ele/a levará ao banheiro os mesmos agrupamentos que acolher na entrada, conforme a escala
de cada agrupamento. Se houver necessidade de um horário de entrada às 7h45 ou às 12h45, os
responsáveis pelas turmas destes horários não poderão ser os/as mesmo/as que foram referência
das entradas das 7h00 ou das 12h00, porque esta última entrada coincidirá com a ida ao banheiro
do primeiro agrupamento. Se houver necessidade de entrada após as 7h30 e 12h30, sugere-se que
o diretor/a, vice-diretor/a, coordenador/a pedagógico/a geral ou outro/a profissional acompanhe
as crianças dos últimos horários de entrada para encaminhá-las ao/à professor/a do agrupamento.

4.3. A organização da jornada de trabalho semanal dos/as Profissionais de
Portaria
Os/as porteiros/as (ou profissionais responsáveis pelos fluxos de entrada e saída) deverão colaborar
com a organização das rotinas escolares, desempenhando importantes tarefas que demandam um
bom trabalho de orientação. Entre essas tarefas, destacam-se as seguintes:
• organizar o fluxo das crianças nos horários escalonados para a entrada e a saída de cada
agrupamento, observando sua identificação conforme a utilização das pulseiras e/ou crachás
definidos para cada agrupamento;
• orientar as famílias a entregarem as crianças no portão, evitarem aglomerações e, em caso
de atraso, aguardarem o final do escalonamento para entregar a criança;
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• orientar a higienização dos pés no tapete sanitizante e das mãos com álcool em gel;
• observar e solicitar o uso permanente de máscaras, em todos os espaços escolares, não
permitindo a entrada de quaisquer pessoas na escola/instituição sem usá-las. Em situações
excepcionais, solicitar a um/a auxiliar de apoio ao educando, ou outro/a funcionário/a, que
providencie, uma máscara reserva para pessoas que precisem entrar (crianças, funcionários/
as ou prestadores/as de serviços, entre outras);
• zelar pela limpeza e organização permanentes da portaria, higienizando superfícies de contato
corriqueiro com substância sanitizante disponível, mantendo o tapete sanitizante umedecido
com higienizante fornecido pela SMED, informando a necessidade de reabastecimento dos
dispensers de álcool em gel, ou saboneteiras e papeleiras, caso haja pia na entrada.
Para organizar as jornadas de trabalho diário dos/as profissionais responsáveis pelos serviços
de portaria, recomendamos que sejam cumpridas entre 6h30 e 18h00, de segunda a sexta-feira,
nas unidades que possuem um porteiro, com horário de almoço entre 10h00 e 11h00 e intervalo
intrajornada aconteça entre 15h00 e 15h30.

4.4. A organização da jornada de trabalho semanal do/a Auxiliar de Apoio ao
Educando
Os/as auxiliares de apoio ao educando passam a desempenhar um papel muito significativo nas
rotinas escolares, como responsáveis pelos deslocamentos das crianças em seus respectivos
agrupamentos, principalmente, nos horários de entrada, saída e mudança de espaços internos e
externos. O objetivo é reduzir possíveis contatos com outros grupos e assegurar o distanciamento
social entre eles. Além disso, vão colaborar para o uso adequado dos banheiros, observação dos
protocolos de higiene, apoio nos momentos de alimentação, dentre outras atividades.
A jornada de trabalho semanal recomendável para auxiliares de apoio ao educando é de 44 horas
semanais, de 7h00 às 16h48, objetivando o acompanhamento dos agrupamentos, durante a rotina
escolar. Caso haja no escalonamento um horário de saída das crianças às 16h45 é indispensável
a presença, na portaria, de um/a funcionário/a que garanta a saída, entregando-as aos seus
responsáveis. É recomendável que o horário de almoço destes profissionais seja programado, de
forma escalonada, entre 10h30 e 12h15, os coordenadores(as), diretores(as), vice-diretores(as) ou
outra pessoa fique disponível para acompanhar alguma criança que necessite de ajuda para ir ao
banheiro neste período.
Vale lembrar que o quantitativo de auxiliares de apoio ao educando será definido considerando a
referência de um agrupamento, por horário de entrada, limitada a quatro agrupamentos em cada
turno letivo.
Caso haja crianças na instituição/escola que, além da demanda de apoio para deslocamentos,
tenham necessidades de ajuda na higienização ou alimentação, o quantitativo de auxiliares de
apoio ao educando terá como referência a mesma orientação anterior à pandemia, nas turmas de
atendimento ao recorte etário de 0 a 2 anos. O/a auxiliar destacado/a para ser a referência de um
agrupamento será responsável por sua acolhida, higienização e apoio nas refeições do grupo.
Para os casos de atendimento aos agrupamentos em que houver crianças com deficiência que
demandem o auxiliar de apoio, este profissional será exclusivo do agrupamento e será responsável
pela acolhida, higienização e apoio nas refeições de todas as crianças do grupo. Ressalvadas
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situações excepcionais, orienta-se que estes auxiliares somente permaneçam na sala quando sua
presença for indispensável.

4.5. A organização das escalas de uso dos banheiros pelas crianças
O uso dos banheiros pelas crianças, deve ser escalonado, conforme parâmetro 12, evitando que os
diferentes agrupamentos possam se misturar em seus deslocamentos e no próprio uso. Para tanto,
deve-se organizar, sempre que possível, um banheiro (ou uma cabine) de uso exclusivo para cada
agrupamento com sua identificação.
O escalonamento de horários para o uso dos banheiros deve ser organizado por meio da
distribuição do número de banheiros/cabines da instituição/escola para o uso de, no máximo,
quatro agrupamentos de diferentes horários de entrada. Orienta-se que seja reservado, se possível,
um banheiro/cabine para o uso de emergência de estudantes que demandem fora do horário
reservado para seu agrupamento ou para situações em que seja necessária a interdição em um
dos banheiros, para uma higienização por tempo maior. Caso a escola possua mais do que quatro
agrupamentos por banheiro/cabine, será necessário pensar em organizar outras possibilidades de
escalonamento, com a mediação das equipes da Secretaria Municipal de Educação.
Partindo das escalas de entrada dos agrupamentos de crianças, nos turnos da manhã e da tarde,
é possível organizar as escalas de uso dos banheiros, em intervalos de 15 minutos entre cada
agrupamento, a partir das 7h45 e das 12h45, respectivamente. Dessa forma, em intervalos de 45
minutos, as crianças serão chamadas para usar o banheiro, seja para satisfazer necessidades
fisiológicas seja para a higienização das mãos. Nestes momentos, as crianças serão acompanhadas
pelo(a) Auxiliar de Apoio ao Educando ou outro profissional que esteja atuando como apoio
(coordenadores, monitores, membros da equipe gestora etc.).
Esses intervalos de 15 minutos para o uso dos banheiros pelas crianças poderão ser utilizados
pelos(as) professores(as) para lanche, hidratação e uso de banheiro. A mesma organização do turno
da manhã poderá ser espelhada à tarde, considerando, entretanto, que haverá uma refeição mais
longa, na chegada da tarde, que é o almoço, o que pode gerar um atraso para a primeira ida ao
banheiro.
Antes das 7h45 e depois das 10h45, no turno da manhã, e antes das 12h45 e depois das 15h45,
na parte da tarde, apenas um banheiro/cabine deverá ficar disponível para uso em casos de
emergências e imprevistos, sob a assistência de um auxiliar. Portanto, este uso excepcional e
individual dos banheiros, fora dos horários de revezamento, será sempre monitorado por um adulto,
que acompanhará as crianças e deverá ajudar na correta higienização das mãos, com álcool em
gel, antes de entrar no banheiro, e na lavação das mãos, ao sair, zelando para que não haja contato
com crianças de outros agrupamentos.
Durante os horários em que houver revezamento do uso dos banheiros, caso a reserva deste
banheiro/cabine não seja possível, o auxiliar que acompanha a criança para o uso de emergência
deverá interromper a fila do agrupamento que eventualmente esteja usando um dos banheiros,
antes de dar continuidade ao uso do banheiro pelos demais estudantes, cabendo ao(à) servente
fazer a higienização das superfícies de contato, conforme os procedimentos operacionais padrão de
limpeza, para permitir retomada da fila pelo agrupamento.
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4.6. Organização das escalas de trabalho dos(as) Serventes Escolares para a
limpeza
Para organizar as escalas de trabalho para a limpeza, é preciso considerar também que cada
conjunto de banheiros de um andar ou bloco terá um servente fiscal, que ficará responsável pela
higienização das áreas de toque comuns, a cada 15 minutos, entre a saída e a entrada dos diferentes
agrupamentos, conforme os devidos procedimentos de limpeza.
O/a Diretor/a da escola ou o/a Presidente/coordenador/a da instituição parceira definirá uma pessoa
que se incumbirá da coordenação dos serviços de limpeza e se responsabilizará pelo cumprimento
dos procedimentos operacionais padrão (POP) definidos para essa finalidade.
Cada escola/instituição deverá contar com, no mínimo, dois(duas) serventes, sendo um/a deles/
as responsável pela fiscalização de banheiros. A jornada de trabalho destes/as serventes será
escalonada considerando a necessidade de organização dos horários de entrada, saída e intervalos
para almoço, assegurando que, pelo menos um/a fiscal de banheiro tenha a sua jornada das 7h00
às 16h48.
Se houver mais de um/a fiscal de banheiro na escola/instituição, os/as demais deverão ter a
jornada de 7h45 às 16h45, complementando-a aos sábados, caso sua jornada seja de 44 horas
semanais, para a realização da limpeza pesada. Todos os/as fiscais de banheiros farão almoço no
período entre 11h45 e 12h45, após a limpeza geral dos banheiros que foram usados pelas crianças
e adultos do turno da manhã. Estes/as mesmos/as fiscais realizarão a limpeza de pelo menos uma
sala de aula ou de outro espaço escolar nos intervalos entre os rodízios.
Para a limpeza geral (salas de atividades, áreas comuns e administrativas), com ênfase nas
superfícies de toque recorrente (corrimões, maçanetas, bancadas de atendimento, entre outras),
será escalonado, no mínimo, um/a servente para até seis espaços ocupados por agrupamentos de
crianças. Caso a escola/instituição possua apenas um/a servente geral, recomenda-se que ele/a
cumpra sua jornada diária de 9h00 às 18h00, com horário de almoço entre 13h45 e 14h45 e quatro
horas complementares aos sábados, para a realização da limpeza geral pesada. Se houver mais de
um/a servente geral, recomenda-se que o segundo cumpra jornada de 8h00 às 17h00, com quatro
horas complementares aos sábados e horário de almoço entre 12h45 e 13h45.

ESCALAS DE TRABALHO - SERVENTES ESCOLARES
SERVENTE/
FUNÇÃO
1º Fiscal de
banheiro
2º Fiscal de
banheiro
(se houver)
3º Fiscal de
banheiro
(se houver)

JORNADA DE
TRABALHO
7h00 às 16h48
7h45 às 16h45
+
4 horas aos
sábados (no caso
de jornada de 44
horas semanais)

HORÁRIO DE
ALMOÇO
11h45 às 12h45

TAREFAS GERAIS
- Manutenção e limpeza dos banheiros
a cada uso dos agrupamentos, limpeza
geral dos banheiros de crianças e
adultos e limpeza de pelo menos 01
sala por turno
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ESCALAS DE TRABALHO - SERVENTES ESCOLARES
SERVENTE/
FUNÇÃO
1º Servente
Geral

2º Servente
Geral
(se houver)

3º Servente
(se houver)

JORNADA DE
TRABALHO

HORÁRIO DE
ALMOÇO

13h45 às 14h45
9h às 18h
+
4 horas aos
sábados (no caso
de jornada de 44
horas semanais)
12h45 às 13h45
9h às 18h
+
4 horas aos
sábados
(ou 8h às 18h,
com uma hora
extra incorporada
à jornada)
8h às 17h +
4 horas aos
sábados

TAREFAS GERAIS
- Limpeza geral (salas de aula,
ambientes administrativos, reposição
de álcool em gel, áreas comuns
internas e externas)

Finalizado o revezamento de banheiros do turno da manhã, às 10h45, e do turno da tarde, às 15h45,
havendo um banheiro reserva na escola/instituição, o/a(s) servente(s) fechará(ão) os banheiros
pelo(s) quais são responsáveis e farão a limpeza geral, conforme os procedimentos operacionais
de limpeza. Caso não haja o banheiro/cabine reserva, o/a(s) servente(s) deve(m) se organizar para
que pelo um permaneça disponível enquanto o(s) outros passam pela limpeza final.

4.7. A organização dos serviços de alimentação escolar
No contexto da pandemia e do agravamento das condições socioeconômicas das famílias, a
importância da segurança alimentar das crianças tem sido considerada um fator decisivo para as
definições em relação à retomada das atividades escolares presenciais na Educação Infantil. A oferta
de refeições saudáveis e adequadas para atender às recomendações nutricionais das crianças é um
aspecto extremamente relevante para planejar e organizar o atendimento escolar a ser praticado a
partir da autorização para o retorno às atividades presenciais.
Nesse sentido, considerando a importância da alimentação escolar na perspectiva da segurança
alimentar e do direito, e também levando em conta os protocolos sanitários no contexto de
pandemia, a Secretaria Municipal de Educação - SMED e Secretaria Municipal de Assistência Social,
Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC, por meio da Subsecretaria de Segurança Alimentar e
Nutricional - SUSAN, em diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde, estão planejando a oferta de
duas refeições aos estudantes da Educação Infantil da faixa etária de 1 a 5 anos e três refeições no
caso de crianças do berçário (6 – 11 meses) nos períodos de atividades presenciais por turno.
Em face de toda a logística da produção e distribuição das refeições nas escolas, com todos os
cuidados específicos que exige este cenário de pandemia, além da necessidade de facilitar o
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serviço de limpeza na cantina e de todos os espaços da escola, a proposta é de um lanche e um
almoço tipo prato único para os estudantes da faixa etária de 1 a 5 anos, da seguinte forma: a)
lanche e almoço tipo prato único, em horários próximos à entrada e saída dos estudantes do turno
da manhã, respectivamente; b) almoço tipo prato único e lanche, em horários próximos à entrada e
saída dos estudantes do turno da tarde, respectivamente. Dessa forma, as cantineiras/cozinheiras
poderão realizar o preparo do almoço uma única vez, para atender aos estudantes dos dois turnos,
minimizando o impacto do trabalho, desde que a unidade possua as condições adequadas para este
procedimento, conforme destacamos a seguir:
• Os cardápios foram planejados pela SUSAN com preparações mais simples para facilitar a
produção e distribuição das refeições, mas garantindo os ingredientes e nutrientes essenciais
conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
• A SUSAN orientou a utilização de balcão térmico com aquecimento para serviço de refeições
tipo self-service, a fim de manter os alimentos em temperatura acima de 60ºC. Muitas escolas
ou creches já possuem esse tipo de equipamento;
• As refeições do balcão térmico devem ser servidas entre 10h30 e 13h15min.;
• Caso a unidade não possua um balcão térmico em perfeito funcionamento, ou caixa térmica
hotbox, não será viável uma produção única do almoço. Desse modo, a fim de garantir a
manutenção dos alimentos em temperatura acima de 60ºC, o preparo do almoço precisará
ocorrer em dois momentos distintos, sendo um para os estudantes do turno da manhã,
para distribuição a partir de 10h30min.; e outro para os estudantes do turno da tarde, para
distribuição a partir de 12 horas;
• As refeições em temperatura ambiente devem ser servidas no prazo máximo de uma hora,
após o preparo;
• As unidades que funcionam em apenas um turno, ou que o devido ao perfil de atendimento
necessitem de alterações no esquema alimentar e nos horários, devem consultar a SMED
para realizar os ajustes necessários.
No caso da alimentação das crianças do berçário, ou seja, de 6 meses a 11 meses, serão ofertadas
três refeições, da seguinte forma: a) leite, fruta e almoço para crianças do turno da manhã;
b) almoço, fruta e leite para crianças do turno da tarde. A distribuição acontecerá em horários
próximos à entrada e à saída dos estudantes, em cada turno, assim como nas demais faixas etárias,
considerando os seguintes procedimentos:
• As mamadeiras do berçário serão preparadas na cantina e levadas até a sala de atividade;
• A fruta será higienizada, porcionada e acondicionada em vasilhame com tampa em quantidade
suficiente para todos os alunos, sendo que cada professor(a) ou auxiliar distribuirá a porção
orientada para cada criança em cumbucas individuais com auxílio de um pegador do tipo pinça;
• As preparações do almoço serão acondicionadas em vasilhames com tampa em quantidade
suficiente para todos os alunos e serão servidas separadamente nos pratos, como de costume,
em quantidade orientada, devendo o professor(a) ou auxiliar oferecer às crianças nos carrinhos
ou nas cadeiras de alimentação, nas salas.
Considerando os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, é recomendável que o fornecimento
refeições às crianças seja feito, dentro das salas de aula, uma vez que o uso de espaços comuns a todas
as turmas exigiria total higienização de superfícies (chão, bancos, mesas etc.) após a presença de cada
agrupamento, o que se apresenta como um enorme dificultador para o uso, por exemplo, dos refeitórios.
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Entretanto, não está vetada a utilização do refeitório por alguns agrupamentos de crianças, como têm
sugerido algumas escolas, resguardado o cuidado de limpeza total do ambiente, após a saída de cada
grupo, conforme orientado com mais detalhes no item 6.5.6 “Distribuição das refeições” e consulta
prévia à SMED para a utilização do refeitório, conforme as particularidades da unidade.
Para os casos em que a refeição de agrupamentos de um e dois anos com as salas de aula não
mobiliadas, serão incluídos na lista de materialidades tipos de prateleiras que poderão servir como
apoio à alimentação. Tanto para o uso das prateleiras quanto para o das mesas escolares, será
disponibilizado para as crianças um lenço umedecido com álcool 70% para que elas se apropriem
das rotinas necessárias de higiene das mãos, objetos e superfícies antes e depois de usados. No
contexto pandêmico, é essencial compreender que essa aprendizagem de hábitos de limpeza e
higiene deve ser incorporada aos percursos curriculares das creches/escolas.
Para organizar essa nova forma de serviço alimentar, foi necessário que as equipes da SUSAN e da
SMED fizessem ajustes quanto aos vasilhames adequados, sendo que a nova relação de itens será
apresentada na seção deste documento referente à materialidade. Caberá às direções das creches/
escolas verificar a necessidade de aquisições, considerando o número de turmas e crianças por turno.
A título de exemplo da adequação de vasilhames, a oferta do leite/vitamina/suco nas salas de
crianças entre 1 e 5 anos deverá ser feita em garrafas térmicas de 02 a 03 litros, por sala, e bandeja
de aço inox em número suficiente para levar os copos.
Os lanches deverão ser levados até a sala de aula pelos(as) cantineiros(as) de apoio ao serviço
alimentar, em vasilhames com tampa, porcionados em quantidade suficiente para todos os alunos e o
(a) professor (a) responsável pelo grupamento, faz a distribuição aos alunos por meio de um pegador
estilo pinça em uma cumbuca individual, munida com a quantidade orientada para cada criança.
O serviço de café da manhã deve durar das 7h15 às 8h15 e o recolhimento dos vasilhames deverá ser
feito pelos(as) cantineiros(as), após cada criança ter depositado as sobras na lixeira e o respectivo
vasilhame na caixa organizadora, sob a orientação do(a) professor(a) e da cantineira.
Em cada corredor, deve haver lixeira com pedal e saco de lixo, para depósito de resíduos sólidos
e líquidos coletados que posteriormente serão recolhidos para descarte. Na porta de cada sala de
aula, das 7h45 às 8h45, deverá ser colocada uma caixa organizadora para que os(as) cantineiros
depositem os vasilhames sujos, sem nenhum resíduo. A higienização desse material deve ser feita
das 8h45 às 9h45.
A preparação do almoço e da papinha de berçário começa às 9h00 e o almoço deve estar pronto
para ser servido entre 10h30 e 11h30, no turno da manhã, e entre 12h15 e 13h15, à tarde. O
almoço será porcionado pelos(as) cantineiros(as) na cozinha, em pratos que serão e colocados em
assadeira/tabuleiros com alças, na capacidade de cada utensílio, sem sobrepor os pratos e seguida
cada tabuleiro/assadeira deverá ser embalado em filme plástico e transportados até as salas de
aula preferencialmente com o uso de carrinho auxiliar, para facilitar o transporte. O porcionamento
dos pratos e o transporte deve ocorrer de forma gradual para que a temperatura adequada da
refeição seja preservada. Da mesma forma que os pratos, os talheres deverão ser embalados, nos
envelopes de papel para talheres, em quantidade suficiente para as crianças de cada agrupamento.
Cantineiros(as) e auxiliares de apoio ao educando serão responsáveis pelas viagens dos carrinhos
auxiliares com as assadeiras/tabuleiros contendo os pratos servidos e talheres embalados e pela
entrega da refeição ao(à) professor(a) referência de cada agrupamento que, para evitar acidentes,
deverá distribuir e desembalar os tabuleiros com auxílio de uma tesoura higienizada e entregar os
pratos e talheres nas mesas individuais das crianças.
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Vale destacar que, conforme os protocolos de prevenção à Covid-19, em todas as refeições as crianças
só poderão retirar as máscaras no momento em que o professor terminar de distribuir os pratos e
os talheres, ou servir o lanche para, em seguida, acompanhar a alimentação na porta da sala. Cada
aluno irá retirar sua própria máscara, segurando somente pelas alças e armazenar em vasilhame
próprio individual, até o término da refeição, higienizando as mãos em seguida. Imediatamente após
a refeição, as crianças deverão colocar as máscaras antes de serem direcionadas até a lixeira e as
caixas organizadoras, uma por vez, para depositar os resíduos e vasilhames usados.
A repetição do almoço será efetuada por meio da oferta de um prato extra ao aluno, o professor(a)
responsável pela turma solicitará ao cantineiro(a) responsável o número de pratos necessário para
a turma e procederá com a distribuição da mesma forma orientada anteriormente.
O recolhimento das caixas organizadoras contendo os vasilhames usados do almoço e dos sacos
de resíduos orgânicos acontecerá entre 11 e 12 horas, pelos(as) cantineiros de apoio ao serviço à
alimentação que levarão todo o material sujo para a cantina e farão o descarte correto do lixo.
Quando os(as) estudantes da tarde começarem a chegar, às 12h, não deverá haver nenhuma caixa
com material sujo nas portas das salas. O lixo do almoço da manhã deve ter sido retirado e as caixas
coletoras dos vasilhames do almoço da tarde já devem estar limpas e instaladas. O recolhimento
dos vasilhames do almoço da tarde deve ocorrer entre 12h30 e 13h15 e a higienização de todos os
vasilhames dos almoços da manhã e da tarde deverá ser realizada entre 12h00 e 14h15. Portanto,
como não haverá tempo suficiente para lavar os vasilhames utilizados entre o almoço da manhã
e da tarde, o Diretor da Escola/Presidente da Creche deverá certificar-se de que possui pratos e
talheres suficientes para os dois turnos.
O lanche da tarde será preparado no período entre 14h30 às 15h30, para ser servido das 15h30
às 16h30. O recolhimento dos vasilhames será realizado pelos(as) cantineiros ou serventes e a
higienização desse material será realizada pelos(as) cantineiros(as) que cumprem a jornada no
último horário da tarde deixando a cozinha, os vasilhames, caixas organizadoras e demais utensílios
e espaços completamente limpos para o dia seguinte.
A refeição dos funcionários deve ocorrer preferencialmente dentro dos horários sugeridos para
favorecer o distanciamento e o cumprimento do protocolo. Dessa forma orientamos que as refeições
dos funcionários sejam servidas pelo (a) cantineiro (a). Os (as) professores (as) irão se alimentar
juntamente com as crianças em sala. Para os demais funcionários, se possível, a refeição deve
ser realizada em locais abertos com o uso de mesas plásticas móveis com distanciamento entre
elas, preferencialmente de modo individual. Orientar aos funcionários que evitem sair do ambiente
escolar durante o horário de almoço para reduzir o risco de contaminações.
As ações de formação/orientação das cantineiras para a nova rotina da alimentação escolar são
extremamente importantes, de modo a reforçar os procedimentos de boas práticas de manipulação
dos alimentos e também para introduzir/orientar os procedimentos específicos do contexto da
pandemia. Nesse sentido, no âmbito da rede municipal, a MGS deverá realizar as agendas de
capacitação, em consonância com as orientações da legislação sanitária e deste protocolo. No
caso das creches parceiras, a SUSAN realizará formação in loco, nessa mesma perspectiva. A
Diretoria Administrativa/Gerência de Serviços e a Diretoria de Educação Infantil, da SMED, atuarão
conjuntamente com MGS e SUSAN para alinhamento das orientações. Além disso, os gestores
das unidades educacionais precisarão conhecer e se apropriar de todos os procedimentos deste
protocolo, assegurando ampla divulgação e orientação aos trabalhadores. É fundamental que
todos compreendam seus papéis nos novos processos e rotinas dos serviços de alimentação, com
o objetivo de possibilitar a retomada das atividades presenciais de forma segura, cabendo aos
gestores o adequado acompanhamento e monitoramento.
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4.8. Organização das escalas de trabalho das cantineiras ou auxiliares de
cozinha
Para cada 100 crianças que vão almoçar por dia, será disponibilizada uma cantineira que ficará
responsável pelo recebimento e armazenamento dos gêneros alimentícios; controle de estoque;
preparo e porcionamento, dentre outras atividades diretamente relacionadas com o preparo
das refeições. Outra cantineira auxiliar, sendo uma para cada seis salas, será responsável pela
embalagem dos talheres, organização dos pratos porcionados e embalagem dos tabuleiros,
distribuição das refeições, recolhimento e higienização dos vasilhames sujos; dará apoio na
limpeza relacionada às refeições, orientando o descarte das sobras nas lixeiras colocadas nos
corredores, bem como a devolução dos vasilhames usados nas caixas organizadoras na porta da
sala, recolhimento das mesmas para higienização e também o descarte de lixo orgânico. Todas
as cantineiras serão responsáveis pela higienização de vasilhames e limpeza geral dos espaços
da cantina. A divisão de atribuições apresentada é meramente operacional, devendo a equipe de
cantineiras, a qualquer momento, atuar em mútua cooperação.
Sugere-se que ao menos uma das cantineiras da cozinha, cumpra a jornada de 06h30 às 16h18,
para preparar o lanche da manhã e começar a distribuição para as primeiras turmas e, se houver
de mais de uma, na cozinha, que esta segunda cumpra de 8h às 17h48. Para as cantineiras que
estiverem designadas para o apoio ao serviço, a sugestão de jornada de 7h30h às 17h18.
Para o horário de almoço sugere-se:
Para a(as) cantineira(as) que chega(am) às 06h30, o intervalo das 11h30 às 12h30; para a(as) que
chega(m) no horário de 7h30, a sugestão do intervalo seria das 13h30 às 14:30; no intervalo no
horário de 12h30 às 13h30, organizarem-se para o intervalo a partir das 14h00 de forma escalonada.

4.9. A organização dos Espaços Escolares
É muito importante assegurar a observação dos seguintes critérios de organização espacial das
instituições/escolas:
• os espaços devem ser ventilados, resguardando-se 1/5 da área total do piso em vãos de portas
e janelas, que serão mantidas permanentemente abertas para garantir máxima ventilação
(providenciar toldos para eventual proteção de sol e chuva; trincos para segurar a porta ou
porta recortada que abre em cima e embaixo separadamente/modelo porta holandesa);
• os pisos devem ser fáceis de higienizar (preferência cerâmica clara ou paviflex);
• se possível providenciar barrados, nas paredes, de até 1m com tinta acrílica lavável, cerâmica
ou revestimento fórmico. As instituições/escolas que ainda não têm este barrado devem
aguardar o próximo feriado prolongado ou recesso, objetivando a segurança de todos;
• deixem na sala apenas o mobiliário estritamente necessário à ação pedagógica neste contexto
pandêmico. Nas salas para crianças menores de 2 anos, o recomendado é que seja organizada
sem nenhum móvel já que nesta idade práticas de chão são seguras e pedagogicamente mais
aconselháveis do que a disciplina da postura sentado na cadeira;
• retirem todos os objetos de pano, papel ou papelão que não possam ser higienizados.
Verifiquem se os de madeira, podem receber tinta acrílica para se tornarem laváveis. Caso
não seja possível, não devem ser utilizados na escola, neste período;
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• realizem as marcações de localização com a sala totalmente livre, respeitando o distanciamento
de 2 metros em todas as direções:
- para crianças menores de 2 anos sugere-se que este espaço seja demarcado com um
tatame, pufe de chão ou outro lavável. Reiteramos que esta demarcação é uma referência
para adultos e crianças na definição da capacidade do espaço de vivências;
- para crianças de 3 a 5 anos sugere-se demarcar o espaço com cadeiras
- se a sala for utilizada por crianças de 3 a 5 anos e também por crianças de 0 a 2 anos,
a opção deverá ser pela demarcação por pufes em rodinha ou em “u” (ste modelo de
demarcação será muito útil para diversificar a prática pedagógica podendo a mesma turma
de 3 a 5 anos usar em alguns dias da semana o espaço com carteiras e noutros dias a sala
com pufes ou tatame).
• após a demarcação do piso, com fita ou tinta, conforme definido com mediador da escola/instituição,
coloque placa ou adesivo na porta sinalizando a capacidade máxima daquele ambiente.
• para as salas organizadas com cadeiras, procure oferecer uma mesa confortável que
permita o manuseio de todo o material em uso. As mesas individuais de mercado são pouco
recomendáveis, pois oferecem superfície muito pequena para o nível de controle espacial
que as crianças desta faixa etária possuem. Assim, entendemos que as mesas de modelo
coletivo já existentes na escola/instituição podem ser utilizadas. Lembre-se de que a distância
recomendada de 2 metros deve ser respeitada entre as pessoas, principalmente do rosto,
portanto a medição deve partir das cadeiras, não importando se a mesa é maior ou menor.
• teremos em cada unidade, espaço reservado a vivência, onde as crianças mais novas terão
oportunidade de conhecer a escola e frequentá-la periodicamente. Este espaço deve ser
organizado de forma a atrair a atenção dos pequenos, e proporcionar acolhimento, conforto,
possibilidade de vivências interessantes e planejadas para qualificar essa nova forma de
atendimento. Sugere-se portanto que este espaço tenha cores, móbiles não alcançáveis pelas
mãos e brinquedos individuais suficientes para revezamentos e variedades em uma manhã
ou tarde de brincadeiras. É interessante que cada criança tenha um tatame higienizado e uma
caixa organizadora com brinquedos também laváveis. Este espaço pode ser o refeitório se não
estiver sendo usado, pátio interno demarcado ou outro que seja arejado e amplo o suficiente
para acolher entre 9 e 12 crianças distanciadas a 2 metros em todas as direções. Orienta-se
que este espaço seja demarcado e se necessário cercado, utilizando grades removíveis para
manter a ventilação.
• fica vetado uso coletivo do mesmo espaço por agrupamentos distintos no mesmo turno por
causa da higienização. Este uso entre dias e turnos alternados é viável após a higienização dos
espaços e dos mobiliários.
• as áreas de corredores contíguos aos banheiros, a área diante do bebedouro, as áreas de
deslocamento para parques e pátios, etc, devem ser demarcadas com distanciamentos de
2 metros. É importante usar indicadores de direção de idas e vindas para circulação em
corredores e escadas de forma a orientar os fluxos, evitando cruzamentos e aglomerações;
• o passeio/calçada próximo/a à entrada da instituição/escola também deve ser demarcado
com distanciamentos de 2 metros.
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5. INDICAÇÃO DE MATERIALIDADE A SER ADQUIRIDA
Para o cumprimento dos itens do protocolo, toda a materialidade foi adquirida e entregue entre
dezembro e fevereiro às instituições/escolas. Tão logo seja anunciado o retorno e enquanto
perdurar a pandemia, os estoques serão renovados de acordo com estimativas e solicitações de
complementações. São itens como álcool em gel, tapete sanitizante, termômetro, lixeiras com
pedal, face shield, dentre outros.
No entanto, com as novas rotinas escolares, há itens que podem ser necessários e fogem ao
protocolo. Cada instituição deve avaliar a necessidade de aquisição, conforme sua realidade,
faixas etárias atendidas e proposta pedagógica. Para adquirir os itens sugeridos a seguir pode
ser utilizado o recurso do Projeto Novo Tempo ou de qualquer fonte de custeio, como saldos de
“complementação de alimentação” e “kit higiene”. Ao final da compra, deve-se preencher a lista do
formulário no google drive aberto pelo link a ser encaminhado pela Gerência de Caixas Escolares
(GERCE) ou pela Gerência das Parcerias para reposição dos gastos nos próximos aditivos ou através
de apostilamento.
Como estes itens já estão sendo pesquisados por nós para futuras licitações, compartilhamos ao
final, em anexo, a pesquisa que fizemos no mercado pode ser apropriada pelas escolas/instituições,
evitando o trabalho de realização de orçamentos. A Lei Federal 13.019/2014, que rege as caixas
escolares e as parcerias com as creches, registra que não precisam, obrigatoriamente, comprar o
item mais barato, mas sim, a necessidade de se demonstrar que o valor pago em uma aquisição ou
contratação de serviços esteja compatível com os valores praticados pelo mercado. Considerando,
então, este princípio, em diferenças pequenas é possível adquirir os itens no mercado a que tiverem
acesso, mesmo estando acima do orçamento aqui disponibilizado.

5.1- Itens para serviço de refeições em sala
Para a oferta das refeições avaliar inicialmente a materialidade presente na unidade e a dinâmica
de distribuição das refeições. Se houver a necessidade de aquisição de materialidade para esta
distribuição, sugerimos preferencialmente os itens listados abaixo:
a)uma mamadeira por criança de berçário cuja família decidiu pelo retorno;
b)um copo com tampa para cada estudante de 1 a 3 anos que decidiu pelo retorno;
c)uma cumbuca de aço inox para cada dois estudantes de 1 a 5 anos cuja família decidiu pelo
retorno, para servir os lanches (bolos, biscoitos, pães, etc.). Uma mesma cumbuca será usada
por um estudante no café da manhã e por outro no lanche da tarde, por isso, neste momento, é
possível uma unidade para cada 2 estudantes;
d)vasilhames do tipo caixa plástica reforçada, em polietileno de alta densidade (ou PP injetado),
com capacidade aproximada de 15 litros (dimensões: 42,5C x 34L x 15,5A cm), com tampa,
empilhável, na cor branca, para armazenamento/transporte dos alimentos secos do lanche (pães,
biscoitos). Estes alimentos serão fracionados na cozinha e entregues na sala, pelas cantineiras,
para que professores e/ou auxiliares façam o porcionamento nas cumbucas de cada estudante
conforme a quantidade orientada;
e) um pegador do tipo pinça em aço inox (semelhante àquelas de serviço de padarias) para o
professor(a), cantineiro(a) ou auxiliar servir os alimentos tipo biscoitos e pães nas cumbucas dos
estudantes, no momento das refeições;
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f) uma garrafa térmica de dois a três litros para cada sala que será dedicada a 4 ou 5 anos no
retorno, sendo que a mesma poderá ser utilizada nos dois turnos;
g) uma bandeja em aço inox que caiba doze copos ou mamadeiras para cada sala que será usada;
h) carrinho auxiliar de transporte para serviço de alimentação, em aço inox, com 3 prateleiras/
bandejas, dimensões (73C x 42L x 85A cm), estrutura com alça e pés tubulares de 20 x 20 mm
com rodízios industriais de 3’’, resistente para serviço pesado;
i) assadeiras ou tabuleiros retangulares tipo hotel/restaurante, em alumínio reforçado com alças,
tamanho 7 (dimensões aproximadas: 60C x 40L x 8A cm), para auxiliar no transporte dos pratos
servidos até a sala de aula. Cada assadeira comporta aproximadamente seis pratos sem empilhar
- dessa forma, adquirir número equivalente à quantidade de pratos que será transportada por vez;
j) uma (ou mais) caixa organizadora grande (60 litros) com tampa e com trava para fechamento,
além de alça ou lugar para segurar, para ser colocada na porta de cada sala para retirada dos
vasilhames sujos, sendo recolhida ao final de cada refeição. Recomenda-se uma caixa opaca,
preferencialmente de cor clara;
k) caixa térmica Hotbox ou Termo box, fabricada em polietileno, com pegadores laterais, tampa
com sistema de fixação com travas de inox de dois estágios e encaixe para empilhamento,
capacidade de 30 litros, cor azul, dimensões (370 mm de altura x 718mm de largura x 430mm de
comprimento), que deve ser adquirida juntamente com um recipiente para alimentos do tipo cuba
gastronômica (GN 1/1 x 200 mm), em aço inox, com tampa, alças e abas laterais, capacidade de
30 litros. Esta caixa é uma alternativa ao balcão térmico nas unidades que não o possuem, para a
conservação da temperatura do almoço durante o intervalo de distribuição entre os turnos;
l) vinte rolos de 300 metros de plástico filme para embalar o prato a ser servido nas salas e as
frutas que vão para casa;
m) seis caixas de PVC para rolo de plástico filme com cortador, para o caso em que o rolo não
contenha o suporte com guilhotina;
n) vinte fardos de 500 unidades de saquinhos de papel para proteção de talheres ou similar;
o) 06 prateleiras individuais (20cm x 40cm, ou similar), por sala, preparada para atendimento de
crianças de 01 ou 02 anos, para o caso em que a refeição do agrupamento não seja ofertada no
refeitório. Na listagem anexa constam alguns modelos como sugestão, podendo haver alteração
conforme a necessidade e/ou praticidade para a rotina da alimentação. A fixação das prateleiras
poderá ser realizada pelo artífice, preferencialmente com o distanciamento de um metro entre
elas. Recomenda-se que a aquisição de sistema de mão francesa dobrável/retrátil para a
instalação das prateleiras. Nas situações em que não seja utilizada a mão francesa convencional,
orienta-se o uso de prateleiras com canto arredondado. Caso a opção seja pelas prateleiras para
a alimentação, naturalmente cadeiras serão utilizadas. Sugere-se, então, deixar as cadeiras,
quando estiverem fora de uso, apoiadas na parte superior do armário. Se não for possível atender
a sugestão, a escola poderá propor outros modelos em conjunto com os mediadores e as DIREs.

5.2 Brinquedos e kits pedagógicos
Após definição de quais agrupamentos serão atendidos numa mesma sala e considerando como
possibilidade máxima 04 (quatro) agrupamentos ao longo da semana, organize em caixas box
higienizáveis, os kits de materiais pedagógicos e brinquedos que serão utilizados pelas crianças
de cada agrupamento.
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Sugere-se que cada criança tenha sua caixa de material individual com os seguintes itens: lápis de
cor, caderno (se houver), papéis diversos, giz, lápis, borracha, cola, apontador, tesoura e massinha.
É interessante que haja também kits de leitura, jogos e/ou de brinquedos, por agrupamento, para
uso individual, nas atividades coletivas.
Os materiais e brinquedos que irão compor os kits, exigem higienização e tempo de quarentena,
conforme descritos abaixo:
• brinquedos e jogos:
- jogos diversos e brinquedos de papel/papelão e madeira: resguardar quarentena de 3
dias para utilização por um novo agrupamento/criança.
- jogos e brinquedos exclusivamente em plástico ou borracha: uma caixa para cada
agrupamento que será de uso individual. Assim que o brinquedo estiver na mesa, a criança,
com idade a partir de 3 anos, deverá ser orientada a higienizá-lo com lenço umedecido em
álcool antes do uso. Após o uso, a professora deverá borrifar a substância sanitizante, para
só então guardá-lo na caixa. Semanalmente, os brinquedos de plástico serão colocados de
molho em solução apropriada para limpeza pelas serventes.
- jogos/brinquedos produzidos com material misto: plástico/pano (bonecas com roupinhas),
plástico/papel (carrinhos com adesivo), plástico/metal (carrinhos com eixo da roda em
metal) - deverão passar por quarentena de no mínimo 03 (três) dias após o uso para que
possa ser disponibilizado ao/à novo/a agrupamento/criança;
• livros literários:
- livros no kit individual - deverão ser disponibilizados até 3 títulos para uso individual
da criança por semana. Após o manuseio de cada título, coloque-o em quarentena de no
mínimo 3 dias. Caso haja intenção de que todos trabalhem com o mesmo título, durante
uma semana ou mais, um exemplar deverá ser colocado no kit individual e ao final do uso,
devolvido ao professor(a) para administrar a quarentena de 3 dias, antes do uso por outro/a
agrupamento/criança;
- livros no kit coletivo - Na sala poderá haver uma caixa com quantidade suficiente de títulos
para atender o agrupamento. Após serem utilizados, os livros deverão ser colocados em
quarentena de no mínimo 3 dias.

5.3. Pias e torneiras
Vale reforçar que o protocolo não estabelece a necessidade imperiosa de pias nas entradas ou
salas, podendo as mesmas serem substituídas pelo dispenser de álcool em gel. Esta forma de
higienização melhora os fluxos, evita aglomerações e interrupções nas filas para a entrada. As
mãos poderão ser lavadas, nas salas de atividades ou em banheiro mais próximo, com orientação
do/a professor/a.
Os modelos de torneira adotados a partir de agora são:
a) torneira para lavatório, em metal cromado, de parede, acionamento por botão de pressão,
fechamento automático;
b) torneira para lavatório, em metal cromado, bica baixa, fixa, acionamento por botão de pressão,
fechamento automático.
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5.4 Sobre água, copos e garrafinhas squeezes
Foram adquiridos copos de alumínio, a serem entregues nas próximas semanas, para os estudantes
e squeezes, já entregues, para professores e funcionários. Excepcionalmente, até a chegada dos
copos de alumínio, as escolas/instituições devem usar copos descartáveis, na proporção de 4 copos
por criança, por turno. Os squeezes podem ser personalizados como um brinde de boas-vindas.
Sugere-se que as instituições/escolas adquiram uma gravadora de metal e marquem os copos
de alumínio, com o número da sala e uma letra, número ou outro símbolo que identifique os/as
estudantes do agrupamento de forma individual.
É desejável que se instalem prateleiras próximas à porta de cada sala, de modo que os copos
individuais de uso de um agrupamento/turno estejam visíveis para que os próprios estudantes os
identifiquem e, sob supervisão de um adulto, promovam a coleta de água nos bebedouros.
Reitera-se a necessidade de isolamento do botão de aproximação facial em todos os bebedouros,
sendo permitido apenas o de coleta de água. Lembramos, ainda, que ao lado de bebedouros deve
haver um dispenser de álcool.
Bebedouros do novo modelo com torneiras laterais foram adquiridos para todas as escolas/
instituições. Inicialmente foi entregue uma unidade para abastecer as escolas/instituições que
retornam na primeira fase. Se a escola/instituição avaliar a necessidade de adquirir outro bebedouro,
informamos que foi realizada uma negociação com o vencedor da ata da PBH para a reserva de uma
unidade a ser adquirida pela caixa escolar/creche. A relação nominal dessas escolas/instituições
já está com o fornecedor e não há necessidade de autorização prévia para a aquisição, sendo
necessário apenas comunicá-la à GERCE. Para essa despesa deve ser citado o número do pregão
como referência de pesquisa de mercado (RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO
DE BEBEDOUROS E MANGUEIRAS PREGÃO ELETRÔNICO 2020/048 - LOTE 2 e LOTE 3 (MANGUEIRA)
conforme ANEXO).
Para as escolas/instituições parceiras que avaliarem ser necessário, sugere-se a aquisição de um
suporte de galãozinho pequeno, com capacidade para 6 litros, com torneirinha, para cada sala de
atividades, de forma a diminuir o deslocamento das crianças. Para a referida aquisição apresentamos
cotação anexa.

5.5 Identificação das bolhas/agrupamentos (PULSEIRAS)
Para facilitar que as crianças e os adultos percebam a que agrupamento pertencem, sugere-se que
na chegada, as crianças de cada agrupamento/bolha sejam identificadas com pulseira ou crachá.
É recomendável a compra de no mínimo 32 pulseiras de identificação para cada criança que
frequentará a escola duas ou três vezes por semana e 16 pulseiras para as que vão uma vez por
semana ou a cada quinze dias.

5.6 Máscaras
Para cada criança de 3 a 5 anos serão enviadas 5 máscaras. Estas serão repassadas à família em
um kit, de acordo com a quantidade de dias correspondente à frequência semanal (duas ou três
vezes). As demais deverão ficar reservadas para reposição, caso alguma criança chegue na escola
sem ela.

23
O Kit doado às famílias deverá conter uma pequena bacia (ou objeto similar), uma quantidade de
sabão em pó, um vidro pequeno de água sanitária e um prospecto com passo a passo de como
higienizar a máscara.

5.7 Sobre itens de apoio a higienização e limpeza
A proposta do POP da limpeza foi disponibilizada para sugestões de acréscimos e alterações pelas
escolas/instituições. As empresas envolvidas na operação se desdobraram em processos em rotinas
operacionais e definiram o quantitativo ideal de profissionais para que todas as determinações do
protocolo sejam cumpridas.
No atual contexto, o ideal é mantermos os agrupamentos/bolhas com o mínimo de contato com
pessoas fora do grupo. Assim, após a esterilização sanitária do ambiente, feita entre os turnos, a
proposta é que todos tenham responsabilidades pela higiene e cuidado consigo e com o outro. Mais
do que nunca tais cuidados devem fazer parte do currículo escolar, como experiências e vivências
que as crianças levarão para a casa e para a vida.
Aconselha-se uma conversa com a Comissão Escolar de Retorno às Atividades Letivas, sobre a
necessidade de todos os adultos da instituição/escola portarem um borrifador com solução
sanitizante durante sua jornada para auxiliarem na higienização de superfícies de contato comuns
entre as crianças. Sugere-se borrifadores com capacidade de 750ml para serventes e cantineiro/
a(s) e de 280 ml para os demais profissionais,exceto para os que trabalham dentro da cantina (ou
que esses utilizem apenas fora das dependências da cantina). Para facilitar que o borrifador esteja
sempre com os adultos, mas que suas mãos estejam livres, é recomendável: pendurá-lo na cintura,
usar aventais com bolsos grandes, pochetes ou similares, para acondicioná-lo, cordões tirantes
para pendurar crachás ou canecas. É possível personalizar e fazer do borrifador individual um
brinde de volta às aulas em tempos de pandemia.
Pode parecer estranho o álcool ser considerado um item escolar, mas estamos certos que seu uso
trará muita segurança pela higienização de onde os adultos ou as crianças tocarem coletivamente.
Será necessária a utilização de pano multiuso descartável em rolos, à semelhança de Perfex, que
está sendo entregue. A distância do picote padrão destes panos é grande, pois são produzidos para
uso na cozinha. É recomendável que sejam cortados em pedaços menores, próximo ao tamanho de
uma folha A4 para uso permanente. Estes devem ser acondicionados em bandejas organizadoras e
disponibilizados em pontos estratégicos, próximos a um dispenser de álcool em gel para higienização
das mãos antes da retirada do lenço.
Para assegurar a participação das crianças nesta ação, a partir dos 3 anos, sugerimos que sejam
disponibilizadas 20 embalagens com 60 lenços umedecidos em solução sanitizante, por sala, na
higienização, de superfícies, brinquedos, mesas e bancadas de contato, antes e depois das refeições
e atividades.
Estes lenços e os borrifadores já foram incluídos na relação dos produtos que passarão a ser
entregues junto com material de limpeza, nas novas remessas de cada trimestre. Para o início das
atividades é importante que sejam adquiridos usando como referência pesquisa feita pela GSUPS.
Ainda no campo da auto-higiene, temos algumas outras importantes orientações:
a) ao longo da jornada, o(a) professor(a) deve higienizar as mãos das crianças pequenas com
álcool em gel ou convidá-las a fazerem isso pelo menos a cada hora;
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b) é obrigatória a lavação das mãos com água e sabão pelo menos 4 vezes na jornada: antes das
refeições, antes e depois do parquinho, ou de brincadeiras no chão do pátio;
c) para utilização nas salas de berçário e de crianças de 1 e 2 anos recomenda-se que sejam
adquiridas meias antiderrapantes para as crianças e chinelos/pantufas descartáveis para
auxiliares e professores/as a fim de que os calçados usados na área interna de estimulação e de
brincadeiras no chão estejam sempre mais asséptico possível. Já se provou que para COVID-19
este hábito ajudará a prevenir também outras doenças que podem fragilizar o organismo ou
confundir-nos pelas proximidades com os sintomas de COVID-19. Caso opte por alguma dessas
aquisições, não há necessidade de prévia autorização mediante três orçamentos.
Caso não haja um trocador nas salas de berçário e de um ano, deverá ser instalada uma bancada
por mão francesa fixa ou retrátil e coberta por colchonete higienizável. Antes e depois de cada
troca, o adulto, usando luvas descartáveis, deve borrifar a substância sanitizante disponível, em
toda superfície de contato do trocador. Para tanto, deve ser colocada uma pequena prateleira
organizadora ou armário suspenso próximo a cada trocador a altura das mãos, onde deverá ser
disponibilizado todo material de troca: caixa com 500 luvas para uso e descarte a cada troca de
fraldas ou na alimentação das crianças, 100 aventais descartáveis para troca pelo menos antes
do serviço da refeição final, ou diante de algum acidente na jornada, embalagem com 100 toucas
descartáveis, de uso obrigatório no momento de serviço da refeição aos bebês.
A aquisição deste armário, ou prateleira, ficará a critério e escolha de cada escola/instituição, podendo
ser adquirido sem autorização prévia mediante apresentação de três orçamentos. Em relação aos
itens acima mencionados, informamos que foram entregues em quantidades estimadas para os
primeiros meses de retorno ao atendimento presencial. Porém, se ao organizar os trocadores,
for percebido que não há itens suficientes para todos os espaços conforme orientações, pode-se
adquirir o necessário para complementação até que as próximas entregas regulares venham a
repor a quantidade correta e estabelecer a normalidade.
Mantenha seu SIGAF atualizado porque por meio deste sistema ficaremos sabendo do seu padrão
de consumo, pós retorno presencial, para ajustarmos as próximas remessas à real necessidade da
unidade. Da mesma forma, pedimos que comuniquem à GSUPS se a quantidade enviada foi superior
à sua demanda, para posteriores ajustes.

5.8. Cardápio da alimentação escolar no retorno às atividades escolares
presenciais
O planejamento do cardápio da alimentação escolar para o retorno às atividades escolares
presenciais tem sido uma ação que tem demandado das equipes da Secretaria Municipal de
Educação e da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional um grande esforço, tendo em
vista a necessidade de conciliar as rotinas necessárias à organização dos serviços de refeições com
os protocolos sanitários e com os escalonamentos de horários dos agrupamentos de crianças.
Considerando as dificuldades impostas pelo formato da organização do trabalho escolar, para a
definição do real quantitativo de crianças que frequentaram as escolas nas primeiras semanas,
bem como os depósitos antecipados realizados nas creches e caixas escolares entre dezembro e
março, foram definidas as seguintes orientações para a organização dos serviços de alimentação
escolar para o período inicial de retorno às atividades presenciais:
• para a simplificação da oferta, haverá almoço para todos, ao término do turno da manhã e no
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início do turno da tarde, a partir das 12h, e um lanche, no início do turno da manhã e ao término
do turno da tarde;
• o almoço terá prato único, conforme cardápio em anexo;
• considerando um número médio de dias por semana que as crianças vão frequentar as
atividades, foram planejados dois cardápios básicos que se repetirão nas três primeiras
semanas, para que os ingredientes das compras possam ser mais bem aproveitados;
• para não desperdiçar carnes, os descongelamentos somente deverão ser feitos após a
confirmação das presenças, pelo menos, do turno manhã, sendo que, para o turno da tarde,
deverá ser considerado o quantitativo de crianças cujos(as) responsáveis assinaram o termo
de responsabilidade;
• a aquisição de folhosos, carnes e frutas deverão ser dimensionadas com o objetivo de evitar,
ao máximo, eventuais desperdícios (havendo sobras, ficam as escolhas autorizadas a doar
às famílias mais vulneráveis os folhosos e as frutas não consumidos na semana, sempre às
sextas-feiras);
• a aquisição de alimentos será única por tipos de itens, sendo mensal para os secos, quinzenal
para as carnes, conforme planilha de quantitativos, e semanal para folhosos e frutas;
• no caso dos alimentos secos, para facilitar a ornamentação e a aquisição, foi feita uma
autorização para que as escolas e creches retirem as cestas básicas em quantitativo e nas
lojas apontadas no anexo, sendo que o preço orçado por cesta dispensa a pesquisa de mercado,
porque já foi realizado em compra pública da PBH;
• para os fins de prestação de contas, será encaminhada às escolas/instituições uma pesquisa
completa de preços, que poderá ser utilizada (no SIGAF, no local dos orçamentos < inserir
“preço público contratação PBH”);
• a retirada será pelo CPF do(a) responsável pela parceria já informado ao supermercado (caso
haja necessidade de alterar o CPF do(a) responsável, pedimos informar por e-mail endereçado
a <cleberwolbert@edu.pbh.gov.br> para regularizar a situação na loja);
• todas as unidades devem fazer a retirada no quantitativo informado na sexta-feira,
independentemente de retorno dia 03/05 ou 10/05 (considerando que os itens têm validade
de, no mínimo, 4 meses, já devem ser retirados, para que a unidade esteja totalmente
preparada para o retorno);
• apesar de serem produtos que não perecem rapidamente, solicitamos atenção para que sejam
estocados em local ventilado para assegurar o tempo máximo de validade.
As dúvidas referentes às orientações acima, poderão ser esclarecidas por meio do contato direto
com as supervisoras nutricionais da creche/escola ou com o NAE/SMED.
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6. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO
PARA O MOMENTO DE PANDEMIA
6.1. Procedimentos operacionais padrão comuns para todos os cargos:
A pandemia mudou a forma como vemos simples ações do nosso cotidiano. Entre as ações rotineiras
que foram mudadas pela pandemia estão as rotinas de trabalho. A preparação para o retorno às
atividades letivas presenciais demanda o planejamento de soluções que promovam a segurança de
todas as pessoas no ambiente de trabalho para o exercício de suas funções e atribuições.
Os procedimentos que serão apresentados a seguir foram criados para atender este momento
de retorno às atividades presenciais, mas não substituem as outras instruções da empresa, que
continuam em vigor. Devem ser mantidas, entretanto, todas as recomendações de prevenção à
Covid-19, incluindo a higiene correta e completa das mãos, o distanciamento entre as pessoas
de, no mínimo, 2m em todas as direções, a etiqueta respiratória, o não compartilhamento de
objetos de uso pessoal e a utilização correta dos EPIs e das máscaras (respeitados os protocolos
de manuseio, troca e descarte, sempre que necessário durante toda a jornada de trabalho). Entre
outras recomendações, é muito importante observar as seguintes:

Prevenção:
• evitar contato próximo com pessoas que apresentem sintomas de doenças respiratórias, tais
como febre, tosse, coriza, dor de garganta, ou dificuldade de respirar;
• cobrir o nariz e a boca com a parte interna do cotovelo flexionado ao espirrar ou tossir;
• realizar rotineiramente a lavagem das mãos, especialmente, após contato com pessoas
doentes ou após tossir ou espirrar;
• utilizar lenços descartáveis para higiene nasal;
• evitar o toque em mucosas de olhos, nariz e boca;
• não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos ou garrafas;
• manter os ambientes bem ventilados;
• procurar atendimento médico, em casos de manifestação de sintomas de infecção
respiratória, e entrar em contato com chefia imediata.
O uso obrigatório de máscaras
• Uma das formas de prevenção da disseminação do vírus é o uso de máscaras.
• use a máscara corretamente, cobrindo sempre nariz e boca;
• lave bem as mãos antes de colocar, retirar ou ajustar as máscaras;
• não compartilhe sua máscara;
• evite tocar na máscara (para retirar, colocar e ajustar use os elásticos);
• tenha sempre uma máscara reserva para o caso de precisar realizar uma troca;
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• guarde as máscaras usadas em uma sacola plástica bem fechada;
• para desinfetar a máscara: mergulhe-a por 15min em uma solução de 50 ml de água sanitária
para 950 ml de água ou lave com sabão em água corrente, enxágue bem, deixe secar
completamente e passe com ferro quente.

Higiene pessoal
Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel em 70% conforme as indicações
da Anvisa, nas situações descritas a seguir e sempre que necessário:
• ao entrar e sair da instituição de ensino;
• antes das refeições;
• após tossir ou espirrar;
• antes e após usar o banheiro;
• após tocar em dinheiro;
• antes e após tocar em alimentos cozidos, prontos ou in natura;
• após manusear lixo ou objetos de trabalho compartilhados;
• após tocar em superfícies de uso comum;
• antes e após a colocação da máscara;
• antes e após a troca de fraldas;
• antes e após ajudar as crianças no uso do banheiro;
• após manipular objetos que não foram higienizados.

Higienização das mãos
Lavar as mãos é a sua primeira defesa contra o coronavírus.
• molhe as mãos e aplique sabonete líquido.
• friccione o dorso e palmas das mãos
• esfregue os polegares, polpas digitais e unhas.
• esfregue os punhos.
• utilize toalha descartável para secar as mãos.
• caso não possa lavar as mãos, utilize álcool em gel 70%.

Monitoramento das condições de saúde
Os/As servidores/as e funcionários que apresentarem sintomas de Covid-19 não poderão
comparecer ao trabalho, devendo procurar atendimento médico, além de comunicar o fato à escola/
creche e à chefia imediata da MGS, para adoção das medidas cabíveis.
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Segurança durante os intervalos
É necessário que os/as gestores/as escolares e a Comissão Escolar de Retorno às Atividades Letivas
definam o local para a realização das refeições, garantindo o distanciamento entre as pessoas, não
sendo permitida a utilização da sala dos professores. Caso a opção seja o refeitório, será fundamental
respeitar o distanciamento de 2 metros em todas as direções. O horário de almoço deve ser seguido,
sem flexibilização para garantia do escalonamento de todos os funcionários da unidade para evitar
o contato, no momento de maior risco de contágio, quando é necessário estar sem a proteção da
máscara. O mesmo cuidado de afastamento de 2 metros deve ser assegurado quando forem trocar
as máscaras ou retirá-las para tomar água. Cabe ressaltar que transitar fora da escola no intervalo
de almoço, aumenta o risco de contaminação, devendo ser evitado.

Segurança no trajeto
No transporte público, evite encostar nas superfícies e prefira as opções de transporte que podem
ter as janelas abertas.
Não toque superfícies comumente usadas por outras pessoas, como corrimãos e barras de apoio.
Se for necessário, higienize suas mãos com álcool em gel 70% logo após o contato.
Se usar carro, limpe superfícies de contato, como volante, câmbio, controles do rádio e maçanetas,
com substância sanitizante disponível.

Voltando para casa
Ao voltar para casa, é importante eliminar qualquer possibilidade de espalhar a doença dentro do
seu lar. Desinfete tudo que possa ter tido contato com o vírus, principalmente, se você morar com
outras pessoas.
• tire os sapatos e deixe-os do lado de fora para serem higienizados;
• não encoste em nada sem antes lavar bem as mãos e os antebraços, com água e sabão;
• deixe tudo o que estiver carregando na entrada da casa, como bolsas, mochilas, chaves,
carteira e cartões;
• tome um banho e lave o cabelo antes de fazer outras tarefas em casa e não transite dentro de
casa com a roupa que usou na rua;
• higienize as maçanetas de porta e interruptores que você possa ter tocado antes de lavar as
mãos.

6.2. Procedimentos Operacionais Padrão de Limpeza
Limpeza das Superfícies
Após o período de isolamento social e para evitarmos um agravamento da pandemia, vários
cuidados deverão ser incluídos em rotinas permanentes como essas, além de práticas de limpeza
de ambientes e objetos.
No ambiente escolar, os processos de limpeza continuarão a seguir as diretrizes já fornecidas nos
treinamentos. A frequência de limpeza, especialmente das superfícies mais tocadas, deverá ser
aumentada e os demais processos precisarão atender às demandas desse protocolo.
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Processos de limpeza
Todas as limpezas devem obedecer a sequência correta:
1. De cima para baixo;
2. Do fundo para a porta;
3. Do mais limpo para o mais sujo;
4. Em um único sentido. (Arraste).

Tipos de Limpeza
1. Limpeza de manutenção: Limpeza realizada todos os dias para manutenção dos espaços e
preservação da saúde de todos, contempla limpeza e desinfecção dos espaços de superfícies
mais tocadas e manutenção das limpezas de todos os espaços após o uso, seja por
agrupamentos ou individual.
2. Limpeza Geral: Limpeza mais completa, incluindo as superfícies mais altas como tetos, paredes,
armários e etc. Pode ser realizada em regime semanal, quinzenal, ou mensal, dependendo da
criticidade do espaço, obedecendo à rotina.
3. Limpeza Emergencial: Limpeza com a necessidade de atendimento imediato.

Rotina de limpeza:
As salas de aula deverão ser limpas diariamente entre os turnos Esta limpeza de manutenção
deverá contemplar:

SALAS/SECRETARIAS, BIBLIOTECAS/LABORATÓRIOS ETC.
Limpeza

Frequência

Processo

Método

Limpeza das carteiras, cadeiras e
mesas de apoio.

A cada intervalo
entre os turnos
(Desocupação)

Limpeza com pano
e multiuso ou
Desinfetante

Arraste (sentido
unidirecional)

Desinfecção das superfícies
mais tocadas (interruptores,
maçanetas, portas de armários,
balcões, bancadas e etc.).

A cada intervalo
entre os turnos
(Desocupação)

Limpeza com pano
e multiuso ou
Desinfetante

Arraste (sentido
unidirecional)

Limpeza dos pisos

A cada intervalo
entre os turnos
(Desocupação)

Limpeza com pano
e solução de água
e detergente ou
desinfetante.

Varredura úmida

Sequência de limpeza:
1. Repor os materiais de asseio disponíveis na sala (álcool em gel, sabonete e papel toalha).
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2. Paramentar-se com os EPIs;
3. Sinalize o local indicando o início da limpeza colocando a placa de piso molhado;
4. Recolher o resíduo das lixeiras;
5. Aplicar o produto saneante no pano de limpeza de superfícies e limpar bancadas, balcões
de atendimento, móveis e superfícies mais tocadas tais como: dispensadores, interruptores e
maçanetas, sempre no sentido unidirecional;
6.Limpar e desinfetar os cestos de lixo/resíduos
7. Inicie a limpeza dos pisos pelo canto mais interno da sala com a varredura úmida usando
pano e rodo ou MOP úmido com água.
8. Realize a limpeza do piso com água e detergente fazendo a esfregação do piso com pano e
rodo, MOP ou vassoura. Faça o enxágue com pano úmido em água até que todo o detergente
seja retirado. Seque o piso e aplique o desinfetante.
9. Finalize a limpeza na porta da sala.
10. Preencha corretamente o formulário de registro de limpeza.

Os banheiros deverão ser limpos diariamente Esta limpeza de manutenção deverá contemplar:

BANHEIROS E VESTIÁRIOS
Limpeza

Frequência

Processo

Método

Limpeza Geral dos
banheiros.

A cada intervalo
entre os turnos
e sempre que
necessário

Lavação e
Lavar com esponja e
desinfecção
detergente, enxágue,
secagem e desinfecção com unidirecional
aplicação de desinfetante
nas louças sanitárias, piso e
superfícies mais tocadas.

Limpeza de manutenção
e desinfecção das
superfícies mais
tocadas (interruptores,
maçanetas, portas de
armários e etc.)
Limpeza dos pisos

Durante o dia e
obedecendo aos
intervalos entre
os agrupamentos
e sempre que
necessário
A cada intervalo
entre os turnos e
durante a revisão

Desinfecção com pano e
desinfetante

Arraste (sentido
unidirecional)

Limpeza com pano
e solução de água e
detergente ou desinfetante.

Varredura úmida
e desinfecção

Sequência de limpeza:
1. Se necessário retire os papéis toalhas e higiênicos do local para evitar que fiquem molhados;
2. Paramente-se com os EPIs;
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3. Sinalize o local indicando o início da limpeza colocando a placa de piso molhado;
4. Recolha o resíduo das lixeiras;
5. Com a tampa do vaso sanitário abaixada, acione a descarga;
6. Inicie a limpeza de cima para baixo, comece pelas paredes, divisórias, portas e espelhos,
aplique o detergente com esponja específica para uso no banheiro. Enxágue.
7. Inicie a limpeza das bancadas com detergente e esponja. Enxágue.
8. Após o enxágue, seque e faça a aplicação do desinfetante;
9. Aplique o desinfetante no pano específico para banheiros e desinfete interruptores,
maçanetas, puxadores, torneiras, toalheiros e dispensadores;
10. Inicie a limpeza dos vasos sanitários pelas áreas externas com esponja específica para
vasos sanitários. Enxágue. Lave internamente com água e detergente aplicado com a lavatina
(vassourinha sanitária). Enxágue dando descarga. Aplique o desinfetante e deixe agir. Seque
as partes externas.
11. Aplique o detergente no piso e esfregue usando MOP ou vassoura. Enxágue, seque e aplique
o desinfetante.
12. Retire as luvas, lave as mãos e abasteça os dispensadores.
13. Preencha corretamente o formulário de registro de limpeza.
14. Higienize os EPI’s e artigos de limpeza.
Os pátios, Playgrounds e áreas livres deverão ser limpos diariamente, a cada turno ou turma e
sempre que necessário. Esta limpeza de manutenção deverá contemplar:

PÁTIOS E PLAYGROUNDS
Limpeza
Limpeza das
superfícies mais
tocadas incluindo
corrimãos, guarda
corpos, interruptores,
mesas e etc.
Limpeza dos pisos

Frequência

Processo

Limpeza e /ou
desinfecção das
superfícies com água
e detergente, enxágue
e desinfecção com
desinfetante adequado.
Limpeza com pano
A cada A cada
e solução de água
intervalo entre os
turnos (Desocupação) e detergente ou
desinfetante.
A cada intervalo
entre os turnos
(Desocupação)
e sempre que
necessário

Método
Lavação e
desinfecção
unidirecional ou
pulverizada para
áreas de grande
porte.
Varredura úmida e
desinfecção de pisos
compatíveis.

Para áreas externas,
varredura.
Sequência de limpeza:
1. Paramente-se com os EPIs;
2. Sinalize o local indicando o início da limpeza colocando a placa de piso molhado;
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3. Recolha o resíduo das lixeiras;
4. Aplique o produto saneante no pano de limpeza de superfícies e limpar bancadas, balcões
de atendimento, cadeiras e superfícies mais tocadas tais como: dispensadores, interruptores
e maçanetas, sempre no sentido unidirecional;
5. Limpe brinquedos, arquibancadas e outros utilizando instrumentos de pulverização com o
desinfetante apropriado;
6. Limpe e desinfete os cestos de lixo/resíduos;
7. Inicie a varredura úmida usando pano e rodo ou MOP úmido com água;
8. Realize a limpeza do piso com água e detergente fazendo a esfregação do piso ou lavadora
de alta pressão, conforme a necessidade do espaço;
9. Seque o piso e aplique o desinfetante em todo piso com pano e rodo, MOP ou instrumentos
de pulverização.

As cantinas e refeitórios deverão ser limpos diariamente e a cada turno ou turma de uso e sempre
que necessário. Esta limpeza de manutenção deverá contemplar:

LIMPEZA DE REFEITÓRIOS E CANTINAS
Limpeza

Frequência

A cada intervalo
Limpeza e
entre os turnos
desinfecção das
mesas e cadeiras (Desocupação)

Processo

Método

Limpeza e
Limpeza e desinfecção das
superfícies com água e detergente desinfecção
e / ou desinfecção desinfetante

Os bebedouros deverão ser limpos diariamente. Essa limpeza de manutenção deverá contemplar:

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE BEBEDOUROS
Tipo de limpeza
Limpeza e
desinfecção da
superfície do
bebedouro.

Frequência
A cada intervalo
entre os turnos
e sempre que
necessário

Processo

Lavação e
Limpeza e desinfecção das
desinfecção
superfícies externas com água e
detergente, enxágue e desinfecção
desinfetante.

Observação: Não utilize Hipoclorito na desinfecção de bebedouros.

Sequência de limpeza:
1. Paramente-se com os EPI;

Método
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2. Aplique o produto detergente na esponja exclusiva para bebedouros e lavar as torneiras e
demais espaços. Enxágue.
3. Aplique álcool 70%, ou desinfetante compatível, friccionando 3 vezes, em todas as superfícies.

Registro de limpeza:
Após a realização da limpeza das salas e banheiros, o profissional da limpeza deverá registrar no
formulário disponibilizado pela escola os seguintes dados: a data da limpeza, horário e a identificação
do responsável pela limpeza (nome e matrícula profissional).
O preenchimento deste registro é fundamental para evidenciar os processos de limpeza realizados.
Observações importantes:
• As limpezas gerais semanais, quinzenais e mensais das salas, contemplando todas as
superfícies, verticais e horizontais deverão ser feitas respeitando a rotina da escola ou sempre
que necessário.
• Todas as varreduras deverão ser úmidas (pano e rodo ou MOP) para evitar que partículas de
sujeira fiquem em suspensão.
• Atenção aos detalhes:
Neste momento, devemos ter atenção redobrada quanto à limpeza das superfícies mais tocadas:
• Mesas,
• Teclados,
• Interruptores,
• Puxadores de gavetas e armários,
• Dispensadores,
• Torneiras,
• Telefones e etc.

Produtos de limpeza
É recomendável observar, nos produtos químicos utilizados nos procedimentos de limpeza e
desinfecção, as instruções do rótulo, como forma de utilização, número de registro (ou número de
notificação) na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a categoria de uso, para garantir
a sua eficácia além da FISPQ – Ficha de informações de Segurança de Produtos Químicos, que
contêm informações de segurança e de utilização, guarda, conservação e descarte.
Exemplos de produtos eficazes:
• Álcool para limpeza de superfícies
• Detergente neutro;
• Desinfetantes a base de quaternário;
• Limpadores multiúso à base de cloro ou desinfetante;
• Água sanitária ou cloro.

34
Atenção: se as superfícies estiverem sujas, é necessária a limpeza com detergente ou sabão e água
antes da desinfecção.
Processamento dos materiais de limpeza:
Os materiais utilizados no processo de limpeza também devem ser rigorosamente limpos.
• use panos separados para as limpezas das diferentes superfícies (separe os panos utilizados
nos banheiros das demais unidades) evitando levar contaminação entre os espaços;
• os panos e esponjas de limpeza deverão ser lavados com água e sabão logo após a conclusão
da limpeza das superfícies. a desinfecção pode ser realizada com a imersão dos produtos em
hipoclorito por 15 minutos;
• rodos, pás, mops, baldes e outros artigos de limpeza devem ser limpos e desinfetados após o
uso.
Tratamento dos Resíduos
Respeite as regras básicas para coleta e transporte dos resíduos:
• recolha os resíduos sempre que os mesmos apresentarem 2/3 da capacidade ou sempre que
necessário;
• não tente compactar os resíduos;
• com o saco ainda na lixeira, dê um duplo nó no saco e retire-o da lixeira segurando-o pelo nó.
• não transporte os resíduos junto ao corpo.
EPI
Durante os processos de limpeza as serventes devem fazer uso de:
• máscara
• óculos
• luvas de látex
• calçado de proteção.
Não se esqueça de lavar e desinfetar as luvas e demais EPI após o uso e manter os protocolos de
higiene das mãos.
Muita atenção durante a paramentação e desparamentação.

6.3. Procedimentos Operacionais Padrão de Portaria
Rotina da portaria
• utilizar máscara, conforme orientações, enquanto permanecer na unidade escolar;
• não realizar contato físico com qualquer criança e adulto durante o atendimento na portaria e
enquanto permanecer na unidade escolar;
• fazer a aferição da temperatura de todos os adultos e crianças que possuem intenção de

35
adentrar na unidade conforme o estabelecido no procedimento de uso de termômetro
detalhado no documento “instrução técnica para aferição de temperatura”;
• caso a temperatura aferida seja igual ou superior à 37,5ºc, oriente para que a pessoa não entre
na unidade e avise o representante designado pela direção da escola. caso não seja possível
impedir a entrada da pessoa na unidade, direcione-a para um local específico e identificado
pela escola para que a pessoa aguarde até que tenha condições de deixar a unidade;
• durante o período de entrada dos alunos à unidade, não permita a entrada de adultos
acompanhando as crianças;
• orientar aos pais e estudantes que estejam aguardando a entrada na unidade para que
realizem distanciamento social de 2 metros;
• não permitir a entrada de qualquer pessoa sem a utilização de máscaras, exceto nas seguintes
situações:
• crianças com idade inferior a 2 anos ou que fazem uso de chupeta;
• estudantes que tenham restrições de saúde e orientação médica de não uso de máscara;
• na entrada das crianças, oriente-as na busca do profissional identificado que irá auxiliar no
processo de higienização e encaminhamento até a sala;
• orientar a todos que entrarem na unidade que realizem a higienização das mãos com água e
sabão ou álcool em gel 70%;
• orientar a todos que entrarem à unidade que realize a higienização do solado dos seus calçados
no tapete sanitizante, sempre que houver.

6.4 Procedimentos Operacionais Padrão de Auxiliar de Apoio ao Educando
Rotinas de atividades
• auxiliar na organização das crianças no horário de entrada e saída e outros deslocamentos
durante o horário de permanência na escola/instituição;
• orientar as crianças quanto ao uso correto de bebedouros, utilizando-se apenas o gancho de
coleta para encher copos e garrafas, quando necessário;
• acompanhamento e orientação ao uso do banheiro e espaços da escola/instituição.
• orientar e acompanhar o uso de máscaras;
• auxiliar na higienização dos brinquedos e espaços, brinquedos, tapetes de estimulação,
colchonetes e todos os objetos de uso comum antes do início ou após o término do turno e
sempre que necessário, de acordo com a Nota Técnica Nº 22/2020 da Anvisa;
• auxiliar o professor na organização dos materiais pedagógicos antes e após a utilização;
• auxiliar no controle dos deslocamentos pelos diversos espaços, limitando o acesso das
crianças somente aos espaços destinados aos seus respectivos agrupamentos, restringindo
ao máximo o cruzamento de fluxos.
Organização dos Horários de Entrada e Saída
• contribuir na organização das crianças nos momentos de entrada e saída;
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• colaborar na organização das crianças identificando-as com a colocação das pulseiras que
definem os agrupamentos, antes de levá-las às salas;
• conduzir as crianças até as suas respectivas salas de aula, onde os professores já estarão
aguardando;
• ajudar na organização da saída das salas de atividades, respeitando o horário determinado
para a saída de cada agrupamento.

Acompanhamento e uso do banheiro
• limitar o acesso e uso dos banheiros de acordo com a capacidade recomendada e o agrupamento
estabelecido;
• obedecer à restrição de acesso de 01 grupo por vez de crianças aos banheiros, exceto em
situações emergenciais;
• acompanhar e orientar as crianças durante o uso do banheiro, demonstrando a correta
higienização das mãos e comportamentos positivos de higiene, para que os procedimentos
sejam efetivamente realizados pelas crianças.

Recomendações sobre o uso da Máscara pelas crianças
• Orientar as crianças, a partir de 3 anos, sobre a obrigatoriedade e a correta utilização da
máscara, realizando a troca no máximo a cada quatro horas, se estiver úmida ou sempre que
necessário; bem como o manuseio adequado para guarda.

Cabe esclarecer que, de acordo com a Nota de Alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria de
29/05/2020, o uso de máscaras é recomendado somente para crianças com idade superior a 2
anos. Em crianças menores, há risco de sufocamento, visto que o pano da máscara pode causar
falta de ar e elas podem não conseguir avisar aos responsáveis sobre isso e nem retirá-la.

Auxílio durante as Refeições
• incentivar as crianças a realizarem a higienização completa das mãos, conforme indicações
sanitárias do ministério da saúde, antes e depois das refeições;
• higienizar a superfície da carteira/mesa com substância sanitizante disponível antes e depois
de cada refeição, quando necessário;
• auxiliar na entrega e recolhimento de utensílios para alimentação para as crianças do seu
agrupamento, quando necessário;
• colaborar na orientação para que objetos de uso individual como copos e talheres, não sejam
compartilhados;
• auxiliar as crianças que têm pouca autonomia nos horários das refeições.

Auxílio nas trocas de Fraldas
• realizar as trocas de fraldas na sala de atividades, exceto nos horários de refeições;
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• higienizar a superfície de trocadores após cada utilização, realizando o descarte correto das
fraldas e outros materiais usados, de acordo com a nota técnica nº 22/2020 da Anvisa;

Crianças com deficiência
O profissional de apoio ao educando deverá:
• intensificar os cuidados de higienização do ambiente e das mãos no caso de crianças com
deficiência que possuam algum comprometimento que afete sua capacidade motora e
respiratória.
• reforçar as medidas de distanciamento social, quando não for possível estabelecer o uso de
máscara, ou ainda quando este uso provocar o toque no rosto com mais frequência;
• auxiliar as crianças com autonomia reduzida na higienização correta das mãos;
• higienizar de maneira adequada os materiais de auxílio à locomoção, como cadeiras de rodas,
bengalas e andadores ao chegar à escola, após qualquer deslocamento externo e sempre que
necessário. Intensificar também a higienização de próteses auditivas, corporais e materiais
similares, desde que haja autorização para este manuseio, preservando a integridade do
material;
• estar atento, na medida do possível, ao distanciamento social em ambientes com crianças que
estejam suscetíveis à contaminação pelo uso de sondas, bolsas coletoras, fraldas e manuseios
físicos para a higiene, alimentação e locomoção.
• auxiliar as crianças que:
- tenham deficiência visual e utilizam o tato como sentido de percepção e interação com o
ambiente;
- sejam surdocegos, que se comunicam por meio do Tadoma e/ ou Libras tátil;
- tenham condições físicas que exigem contato próximo com terceiros e com alguns objetos
do seu dia a dia, como acompanhamento do profissional da educação para alimentação,
higiene e locomoção;
- tenham deficiência física por lesão medular ou encefalopatia crônica como paralisia
cerebral, hemiplegias, paraplegias, tetraplegias e outras;
- tenham comprometimento intelectual ou possam ter dificuldade em compreender as
recomendações à nova rotina, necessitando assim de supervisão reforçada.
• A utilização das máscaras será dispensada no caso de:
- pessoas com transtorno do espectro autista;
- pessoas com deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou com quaisquer outras
deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial,
conforme declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital;
- crianças com menos de 2 (dois) anos de idade.

Uso de equipamentos de segurança
Todos os auxiliares deverão estar paramentados usando máscara e face shield.
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No caso de auxiliares que trabalham com crianças menores de dois anos ou que dependam de
auxílio para se alimentar ou higienizar, além da máscara e face shield devem utilizar um avental
por turno.
Devem usar luvas descartáveis a cada troca de fralda e alimentação de cada aluno.
As toucas devem ser utilizadas, obrigatoriamente, nos momentos de alimentação às crianças.

6.5 Procedimentos operacionais padrão para cantineiros
Esse é um tópico de orientação para a execução do Programa Municipal de Alimentação Escolar
no retorno às aulas presenciais nas escolas municipais de educação infantil e nas creches
parceiras, considerando as condições especiais de segurança sanitária que requer a pandemia da
Covid-19, bem como as adaptações necessárias no cotidiano das unidades produtoras de refeições,
promovendo a segurança alimentar e nutricional.
Este tópico foi elaborado pela equipe técnica da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
– SUSAN, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC,
de forma conjunta com a Secretaria Municipal de Educação - SMED e validado pela Secretaria
Municipal de Saúde - SMSA. Ele é dirigido aos gestores e trabalhadores das escolas municipais
de educação infantil e das creches parceiras, no âmbito do Programa Municipal de Alimentação
Escolar, com o objetivo de reforçar as orientações de boas práticas presentes na legislação vigente,
incorporando e intensificando as medidas necessárias para prevenção do novo coronavírus.

6.5.1. medidas de proteção aos profissionais de manipulação de alimentos
Nas unidades escolares, os profissionais de manipulação de alimentos são os(as) cantineiros(as)
e/ou cozinheiros(as) que atuam nas Unidades Produtoras de Refeições (UPR). Esses profissionais
devem zelar pelos cuidados com a sua higiene pessoal e seguir rigorosamente as orientações de
boas práticas durante as atividades nas cantinas e refeitórios escolares.
É fundamental que o gestor de cada unidade educacional, ou presidente no caso das creches parceiras,
oriente os funcionários a identificar e comunicar imediatamente a ocorrência de sintomas compatíveis
com a Covid-19 antes de ingressar no ambiente de trabalho. Cabe também aos gestores adotarem
as estratégias que permitam a identificação imediata de casos suspeitos de Covid-19 e proceder
com o afastamento do colaborador do ambiente de trabalho, de forma a diminuir a transmissão de
pessoa a pessoa. Indivíduos enfermos, ao espirrar e tossir, podem provocar a contaminação direta
ou cruzada de equipamentos, superfícies e alimentos. Os trabalhadores com sintomas clínicos de
doenças gastrointestinais e respiratórias relacionadas ou não à Covid-19 não devem participar do
processamento, da preparação ou da distribuição de refeições.

Para a adequada proteção dos manipuladores de alimentos, alguns cuidados são primordiais:
• Utilizar o uniforme completo (blusa branca, calça branca, avental ou jaleco de tecido, touca e
calçado fechado);
–

O uniforme deve estar sempre limpo e ser trocado diariamente;

–

O uniforme é de uso exclusivo no local de trabalho, não podendo ser utilizado fora da
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unidade, inclusive durante os intervalos ou horário de almoço dos manipuladores;
– Nos vestiários, evitar contato dos uniformes limpos com os sujos.
• Usar máscara corretamente (ver procedimento no item 6.5.9)
– Mesmo com máscara, não falar, tossir ou espirrar próximo de outras pessoas ou dos
alimentos;
– Se precisar tossir ou espirrar, mesmo com máscara, sair da cozinha e usar a etiqueta
respiratória, colocando o braço na frente da boca. Em seguida, proceder com a higienização
das mãos antes de retornar à cozinha.
• Utilizar o protetor facial (face shield) durante a distribuição das refeições, nos momentos de
interação com os alunos e contatos com os fornecedores;
– A utilização do protetor facial não substitui o uso da máscara;
– A higienização do protetor facial deve ser feita antes e após o uso, com água e sabão/
detergente, sendo também necessária a desinfecção com álcool 70% depois do material
seco.
• Usar luvas descartáveis apenas durante manipulação de alimentos que necessitam de
manipulação direta antes de servir, como frutas picadas, pães, biscoitos e bolos, distribuição
das refeições e dos utensílios de uso individual aos alunos.
– As luvas devem ser descartadas assim que a atividade for finalizada.
– O uso de luvas não dispensa o procedimento de lavar corretamente as mãos.
– Utilizar as luvas de borracha durante as etapas de recolhimento de vasilhames sujos,
recolhimento de resíduos, limpeza e higienização de ambientes e utensílios. Sua higienização
deve ser feita conforme orientado ao longo deste documento.
• Lavar as mãos com maior frequência do que de costume – esse é um dos procedimentos
mais importantes especialmente neste momento de pandemia.
• Evitar proximidade com outras pessoas, respeitando o distanciamento preferencial de dois
metros;
• Evitar tocar os olhos, boca e nariz enquanto estiver trabalhando – se for necessário, higienizar
as mãos antes e depois de fazê-lo;
• Não compartilhar alimentos e utensílios com nenhuma outra pessoa.

Procedimentos importantes fora do ambiente de trabalho:
• Utilizar a máscara corretamente no trajeto entre a casa e o local de trabalho;
• Substituir a máscara quando chegar na unidade e iniciar a jornada de trabalho;
• Utilizar o uniforme somente dentro da unidade, ou seja, não realizar o trajeto de uniforme,
nem sair do ambiente escolar durante o almoço uniformizado, a fim de evitar a contaminação
dos colegas de trabalho, professores e estudantes;
• Lavar e trocar os uniformes diariamente e levá-los ao local de trabalho protegidos em saco
plástico ou outra proteção adequada.
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6.5.2. Correta higiene das mãos
A higiene das mãos é um ato reconhecido como um dos mais efetivos na prevenção de doenças. Por
isso, em meio à pandemia do coronavírus, é mais importante do que nunca adotar essa prática de
forma permanente e frequente, para barrar o contágio.
A lavagem correta das mãos requer alguns cuidados específicos, entre eles está o tempo de duração
mais adequado. O ritual completo deve durar de 40 a 60 segundos, da seguinte forma:
• Abrir a torneira e molhar as mãos sem encostar na pia;
• Aplicar sabão líquido antisséptico, inodoro e neutro na palma da mão;
• Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si;
• Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos (e
vice-versa);
• Esfregar punhos, antebraços, dedos polegares, polpas digitais e unhas, fazendo movimentos
circulares;
• Enxaguar as mãos e antebraço em água corrente, retirando os resíduos do sabão, evitando
contato direto das mãos ensaboadas com a torneira;
• Fechar a torneira com papel-toalha descartável não reciclado (caso a torneira seja manual);
• Secar as mãos com papel-toalha descartável não reciclado, iniciando pelas mãos e seguindo
pelos punhos e antebraço;
• Obs.: caso a unidade não disponha de sabão antisséptico, usar sabão líquido, inodoro e neutro,
secar as mãos e, em seguida, aplicar álcool em gel 70% e deixar secar naturalmente.

Essa higienização deve ser frequente e especialmente nas seguintes situações:
• Ao chegar ao trabalho;
• Após usar os sanitários;
• Após tossir, espirrar coçar ou assoar o nariz;
• Após coçar os olhos, tocar na boca ou levar às mãos ao rosto;
• Antes de manipular alimentos;
• Antes e depois de preparar alimentos crus, como carne, vegetais e frutas;
• Antes de manusear alimentos cozidos ou prontos para o consumo;
• Ao interromper uma atividade e iniciar outra;
• Antes de usar utensílios higienizados;
• Antes de usar e após retirar luvas;
• Depois de manusear objetos alheios ao processo produtivo, como: celular, tablets, dinheiro,
lixo, chaves, maçanetas, protetor facial (face shield), entre outros objetos;
• Após usar panos e materiais de limpeza;
• Após recolher lixo e outros resíduos;
• Após tocar em sacarias, caixas, garrafas, sapatos;

41
• Antes e após comer, beber ou fumar;
• Antes de retornar dos intervalos;
• Cada vez que as mãos estiverem sujas.
Atenção gestores: cuidem para que todos os funcionários estejam cientes de todos os procedimentos
e certifiquem-se de abastecer as pias com água, sabão, papel toalha e álcool em gel 70%.

6.5.3. Uso seguro do álcool na cozinha
O álcool 70% líquido ou em gel é considerado um antisséptico eficaz na prevenção ao contágio pelo
coronavírus e sua indicação é recomendada pelas autoridades nacionais e internacionais de saúde.
Entretanto, sua utilização na cozinha exige cuidados redobrados, para evitar incêndios:
a)

Na cozinha, se houver necessidade, utilizar sempre o álcool em gel;

b) No refeitório e demais ambientes pode ser utilizado o produto líquido ou em gel, sendo que a
versão líquida é mais prática no processo de limpeza, por espalhar melhor nas superfícies;
c) Manter o álcool distante de fontes de calor – como o fogão e forno em funcionamento,
especialmente no momento de utilizar o produto;
d) Aguardar a total secagem das mãos higienizadas com álcool para mexer no forno e fogão, e
também para manipular alimentos;
e)

Manter os panos multiuso umedecidos em álcool afastados da área de cocção da cozinha;

f)

Não usar acendedores ou fósforos logo após ter contato com álcool.

6.5.4. Recebimento e armazenamento dos gêneros alimentícios
Durante o recebimento dos gêneros alimentícios, seguir os critérios vigentes para conferência dos
produtos, conforme orientações das circulares da SUSAN. É fundamental manter o distanciamento
preferencialmente de dois metros dos entregadores e utilizar máscara e protetor facial (face shield)
durante todo o tempo demandado pela atividade, além de não se esquecer da higiene das mãos.

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS
• Retirar as embalagens de papelão e realizar o descarte adequado antes de armazenar os
produtos no estoque da unidade.
• Os fardos plásticos e demais embalagens primárias avulsas devem ser higienizadas com o
auxílio de um pano multiuso umedecido em solução clorada ou em álcool 70% líquido ou em
gel, antes do armazenamento no estoque da unidade.
Mas, atenção: cuidado para que as embalagens não fiquem com excesso de umidade, para
não comprometer a conservação dos alimentos.
– Antes de utilizar o gênero na cozinha, lavar com água e sabão as embalagens que
possibilitem este tipo de limpeza (latas, frascos, embalagens plásticas do tipo pouch e
aluminizadas).

42
– As embalagens plásticas, como pacotes de grãos e farináceos, ou produtos mais sensíveis
à umidade devem ser higienizados novamente com álcool 70% ou solução clorada (diluição
informada no item 6.5.8).

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS
HORTIFRÚTI (frutas e hortaliças)
• Retirar as frutas e hortaliças das embalagens do fornecedor e transferir aquelas que serão
guardadas na geladeira para outros sacos plásticos limpos, da própria unidade. Já as frutas
e hortaliças que serão mantidas em temperatura ambiente devem ser acondicionadas
diretamente em caixas plásticas vazadas higienizadas da própria unidade.
• Realizar o descarte imediato das embalagens do fornecedor.
• Não lavar as frutas e hortaliças para guardá-las na geladeira ou no estoque, pois a umidade
pode acelerar a deterioração, considerando também o grande volume desses produtos na
unidade.
• Antes do preparo, no entanto, as frutas e hortaliças que serão servidas cruas devem ser
lavadas e sanitizadas em solução clorada (veja item 6.5.8), e aquelas que serão submetidas ao
cozimento devem ser lavadas em água corrente.

OVOS
• Assim que receber os ovos do fornecedor, retirá-los da embalagem primária e transferir para
uma vasilha plástica imediatamente – fazer o descarte das embalagens.
• Não lavar os ovos para armazená-los.
• Guardar os ovos na geladeira, preferencialmente, em vasilha plástica tampada, com etiqueta
de identificação, mantendo-os pelo prazo de até 14 dias a contar da data de recebimento, ou
de acordo com avaliação técnica da supervisora de alimentação;
• No caso de armazenamento em temperatura ambiente (se não houver espaço na geladeira),
colocar os ovos em vasilha plástica destampada, com etiqueta de identificação, em local
arejado, por até sete dias a contar da data de recebimento.
• No momento da utilização/consumo, os ovos sempre devem ser lavados com água corrente
antes do preparo das refeições.

CARNES
• Retirar as embalagens secundárias e realizar o descarte adequado antes de armazenar os
produtos.
• Todas as embalagens primárias devem ser higienizadas antes do armazenamento no freezer
com o auxílio de um pano multiuso umedecido em álcool 70% ou em solução clorada.
Obs.: as caixas plásticas vazadas da unidade utilizadas para o armazenamento dos gêneros
alimentícios devem ser lavadas semanalmente com detergente neutro e água potável. Após bem
escorridas, aplicar a solução clorada e deixar secar naturalmente. Esta limpeza deve ser realizada
preferencialmente um dia antes do recebimento dos alimentos na unidade.
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6.5.5 Pré-preparo e preparo dos alimentos
Durante a manipulação dos alimentos, os cantineiros/cozinheiros devem prezar pela organização e
limpeza do ambiente, mantendo o local arejado e com boa circulação de ar na medida do possível. É
fundamental seguir os critérios técnicos estabelecidos nas legislações vigentes, na qual destacamos:
a) Antes de iniciar o pré-preparo e preparo dos alimentos, os trabalhadores devem sempre
higienizar as mãos de modo correto e manter a frequência adequada;
b) Garantir que os utensílios e as bancadas que entrem em contato com os alimentos estejam
devidamente limpos e higienizados antes de cada uso;
c) Manter a correta utilização da máscara, observando o período adequado para troca da mesma,
conforme orientado no item 6.5.9;
d) Mesmo com utilização da máscara, evitar conversar sobre os alimentos durante o pré-preparo
e o preparo das refeições;
e) Se precisar espirrar ou tossir, mesmo com a máscara, sair da cozinha e usar a etiqueta
respiratória, colocando o braço na frente da boca. Em seguida, proceder com a higienização das
mãos antes mesmo de voltar para a cozinha;
– Se achar necessário, substituir a máscara.
f) Separar, selecionar e higienizar os alimentos e embalagens para a produção de cada refeição,
como orientado neste documento;
g) Realizar a adequada higienização e desinfecção de frutas e hortaliças que serão servidas
cruas (veja item 6.5.8), lavar em água corrente as hortaliças que serão submetidas ao cozimento;
h) Lavar os ovos com água corrente sempre antes de utilizá-los;
i) Para os lanches que necessitam de manipulação direta antes de servir, como frutas picadas,
pães e bolos, higienizar as mãos corretamente imediatamente antes da manipulação desses
alimentos e utilizar luvas descartáveis durante a distribuição;
j) Para o preparo de sucos naturais, vitaminas e frapês utilizar sempre água filtrada;
k) A água filtrada e gelada deve ser mantida em recipientes tampados na geladeira ou no freezer,
separados dos produtos cárneos quando armazenados em equipamentos compartilhados (com
barreiras entre os produtos);
l) O gelo para ser utilizado nas preparações deve ser preparado com água filtrada, sendo
os vasilhames separados dos produtos cárneos quando armazenados em equipamentos
compartilhados (com barreiras entre os produtos).
m) O tempo e a temperatura devem ser controlados, para evitar qualquer risco de contaminação
durante todo o período de preparo e distribuição das refeições – nesse sentido, se a distribuição
das refeições ocorrer em temperatura menor que 60ºC deve ser realizada em até uma hora
após o preparo do alimento.
n) Antes de iniciar a distribuição das refeições, é importante conferir se todos os utensílios de
uso individual estão higienizados, secos e armazenados corretamente. Caso não estejam limpos
e armazenados corretamente, devem ser higienizados antes do uso.
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6.5.6 Distribuição das refeições
A distribuição das refeições nas salas de atividades deve ser priorizada conforme orientado
anteriormente neste documento. No entanto, o refeitório pode ser uma opção de local para a oferta
da alimentação escolar, conforme o perfil de cada unidade e avaliação dos gestores com devida
autorização da SMED, desde que sejam devidamente preparados para realizar os procedimentos
orientados neste documento.
Para que as refeições sejam distribuídas no refeitório, as condições indispensáveis são:
a) O refeitório deve ser um local arejado e com boa circulação de ar, com disponibilidade de
lavatório, sabonete líquido, álcool 70% e papel toalha não reciclado, para higiene das mãos dos
estudantes;
b) Demarcar os assentos com distanciamento mínimo de dois metros em todos os sentidos;
c) Fazer marcação no chão com a distância de dois metros entre os estudantes, para orientação
da fila;
– Planejar o horário das refeições conforme a capacidade do refeitório após a demarcação
dos assentos;
d) A preparação do almoço deve ser acondicionada em balcão térmico tipo self-service ou outro
equipamento equivalente (caixa hotbox), mantida em temperatura superior a 60°C, durante todo
o período de distribuição, para que haja um adequado controle de temperatura;
e) As refeições devem ser porcionadas pelas cantineiras e entregues aos estudantes pelo
professor(a) ou auxiliar que acompanha cada grupamento de alunos;
f) Higienizar o ambiente após a utilização do refeitório por cada grupo de estudantes (ver
procedimento no item 6.5.7).
g) Orientar a higiene das mãos dos estudantes e o uso de máscaras conforme orientado
anteriormente neste documento, antes e após as refeições.
h) Os estudantes irão depositar as sobras na lixeira e os utensílios deverão ser colocados em
uma caixa organizadora na saída do refeitório, para que o cantineiro/cozinheiro responsável pela
limpeza faça o recolhimento ao final do período de distribuição.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES
• O serviço de autoatendimento não deve ser realizado sob nenhuma hipótese;
• Os utensílios de uso individual devem ser de fácil higienização, priorizando a utilização dos
utensílios de aço inox.
• É vedado o uso de utensílios de uso individual de material plástico (exceto quando forem
descartáveis).
• A direção/coordenação da unidade deve monitorar o número de estudantes e de funcionários
presentes, que irão se alimentar no dia, informando aos manipuladores de alimentos, sempre
no início do turno, para melhor planejamento da produção.
• Durante a distribuição das refeições, os funcionários responsáveis por essa atividade devem
ter especial atenção quanto a correta higienização das mãos e evitar o uso e manuseio de
celulares e outros objetos alheios ao momento das refeições.
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6.5.7 Higienização e descarte de resíduos
Além das recomendações e cuidados presentes nas legislações vigentes, as seguintes medidas são
importantes para garantir um ambiente seguro para profissionais e estudantes.

HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE
A limpeza e desinfecção dos ambientes devem ter atenção redobrada, principalmente em áreas
como vestiários e banheiros utilizados pelos cantineiros/cozinheiros. Nesse sentido, é fundamental
intensificar os procedimentos de higienização de superfícies, utilizando álcool 70% líquido ou em
gel, onde há maior frequência de contato, como maçanetas das portas, fechaduras, pegador de
geladeira/freezer, corrimãos, áreas de recebimento e armazenamento de gêneros alimentícios,
cozinha, refeitório, até mesmo cabos de vassoura e rodo, e demais superfícies onde há o acesso
constante de mãos.
O ambiente deve ter boa ventilação, mantendo portas e janelas abertas. Em caso de ambiente
climatizado, garantir a manutenção de aparelhos de ar condicionado, conforme recomendações
das legislações vigentes.
Na cozinha – durante o pré-preparo e preparo, evitar o acúmulo de lixo nas lixeiras e manter
chão, bancadas e demais superfícies sempre limpas e secas, seguindo rigorosamente todas
as orientações já aplicadas conforme legislação vigente.
No refeitório - as mesas, bancos/cadeiras e demais superfícies devem ser higienizadas com
álcool 70% líquido no intervalo entre cada grupo de estudantes, uma vez que este produto é
de fácil secagem. O (a) funcionário (a) que realizará esta função deve usar luvas de borracha.
Ao final do período de distribuição das refeições, proceder com a limpeza habitual das mesas,
bancos/cadeiras e piso do refeitório com detergente e solução clorada.

DESCARTE DOS RESÍDUOS
Os resíduos produzidos durante o preparo das refeições devem ser tratados com o devido cuidado,
principalmente aqueles provenientes das sobras alimentares. Devem ser recolhidos conforme
orientado neste documento e os procedimentos habituais de boas práticas, utilizando luvas de
borracha, sem acúmulo nos recipientes de coleta, ensacados e armazenados corretamente,
destinados no ambiente próprio para tal, até o momento da coleta, conforme os critérios técnicos já
estabelecidos nas legislações vigentes.
Na cozinha - O lixo deve ser recolhido após a produção, ou sempre que necessário, dando-lhe
a correta destinação. Manter as lixeiras limpas.
No refeitório - Durante as refeições, será importante disponibilizar um recipiente adequado
para que os estudantes depositem os utensílios de uso individual usados (caixa organizadora)
e os resíduos de sua refeição (lixeira).
Nas salas de aulas/atividades - Após a refeição, o cantineiro auxiliar deve recolher os utensílios
de uso individual dos estudantes e os resíduos da refeição deixados nos corredores das salas
nos recipientes próprios (lixeiras e caixas organizadoras), com o auxílio de carrinho quando
possível, fazendo o descarte imediato das sobras assim como é tratado o lixo proveniente
da cozinha habitualmente, em seguida deve realizar a lavagem e higienização dos utensílios
conforme orientado abaixo.
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HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS
Os cuidados com a higienização de utensílios, especialmente de pratos, copos e talheres devem ser
redobrados.
• Se ainda houver resíduos nos utensílios de uso individual recolhidos após as refeições, tanto
no refeitório, quanto em sala, estes devem ser descartados imediatamente em lixeira com
auxílio de uma escova ou espátula, evitando-se o contato manual. Proceder com higienização
dos utensílios de forma habitual.
• A limpeza dos utensílios deve ser feita com água e detergente neutro, sempre com a utilização
de bucha. Após enxágue, retirar o excesso de água e em seguida, mergulhar em solução
clorada durante o tempo adequado, com novo enxágue em água potável. Por fim, devem ser
colocados no escorredor e, quando secos, armazenados em caixas plásticas organizadoras
com tampa.
– As caixas organizadoras devem estar em bom estado de conservação, sem partes
quebradas ou danificadas que possam interferir na manutenção dos utensílios limpos.
• As caixas plásticas organizadoras utilizadas para o armazenamento interno dos utensílios
de uso individual devem ser lavadas semanalmente com detergente neutro e água potável.
As caixas organizadoras dispostas nos corredores devem ser higienizadas ao final de cada
turno. Após escorrer, aplicar a solução clorada e deixar secar naturalmente. Armazenar os
utensílios secos somente após total secagem das caixas.
Atenção: cuidado ao manusear os utensílios de uso individual usados e os resíduos, usando sempre
as luvas de borracha, lavando sempre as mãos após esta atividade e evitando tocar-se com as mãos
não higienizadas, para evitar o risco de contágio do novo coronavírus.
HIGIENIZAÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA
Ao final do expediente as luvas de borracha utilizadas na limpeza de ambientes, recolhimento de
utensílios de uso individual e superfícies da cozinha e do refeitório (bancadas, mesas e bancos)
devem ser higienizadas conforme a seguir:
• Lavar a parte externa e interna das luvas com sabonete líquido de mãos;
• Enxaguar em água corrente;
• Imergir as luvas em solução clorada durante 10 a 15 minutos;
• Enxaguar novamente em água potável;
• Deixar secar naturalmente.
Obs.: as luvas utilizadas pela equipe de limpeza das demais áreas da escola devem ser higienizadas
e armazenadas separadamente daquelas utilizadas na cozinha e no refeitório.
HIGIENIZAÇÃO DE BUCHAS E UTILIZAÇÃO DE PANOS MULTIUSO
• As buchas usadas na limpeza de utensílios e superfícies da cozinha e do refeitório devem ser
substituídas semanalmente, ou antes, se for necessário.
• Ao final do expediente as buchas devem ser deixadas de molho em solução clorada por 10 a
15 minutos.
• Os panos multiuso descartáveis devem ser descartados diariamente.
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6.5.8 Preparo e utilização da solução clorada
A solução clorada para limpeza e desinfecção de alimentos, embalagens, utensílios e superfícies
deve ser preparada com hipoclorito de sódio (água sanitária), de uso doméstico, apropriada para
uso em alimentos indicado no rótulo, na concentração de 2 a 2,5% ppm de cloro ativo, com registro
no Ministério da Saúde.
De forma geral, o preparo da solução clorada segue a seguinte orientação:
Em um recipiente com capacidade suficiente, adicione uma colher de sopa de água sanitária (15 ml)
para cada um litro de água.
Os procedimentos mais comuns para utilização da solução clorada são os seguintes:
•

Para frutas e hortaliças: mergulhar os alimentos inteiros já lavados em água corrente, deixar
de molho totalmente submersos na solução clorada por 10 a 15 minutos e depois enxaguar
em água potável.

•

Para utensílios: lavar os utensílios com detergente neutro e água potável, enxaguar, escorrer
e deixar de molho totalmente submersos na solução clorada por 10 a 15 minutos. Enxaguar
novamente em água potável.

•

Para embalagens e superfícies de equipamentos e materiais não laváveis: umedecer o pano
multiuso na solução clorada e aplicar diretamente nas superfícies e embalagens, deixando
secar naturalmente.

•

Para pisos, bancadas e superfícies laváveis: lavar com detergente e enxaguar com água
potável, aplicar a solução clorada e deixar agir por 10 a 15 minutos. Para finalizar, puxar com
rodo e/ou deixar secar naturalmente.

Obs.: dependendo do fabricante da água sanitária, poderá haver uma orientação específica para
diluição e tempo de ação do produto – nesse caso, seguir a recomendação do fabricante, indicada
no rótulo.

6.5.9 Recomendações para o uso correto das máscaras
As máscaras são um recurso de proteção eficiente contra a Covid-19, conforme orienta a
Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde. As pesquisas têm apontado que sua
utilização impede a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca do usuário no
ambiente, garantindo uma barreira física que vem auxiliando na mudança de comportamento da
população e na diminuição de casos.
Orientações para uso adequado das máscaras descartáveis:
• As máscaras descartáveis são de uso individual;
• Higienize as mãos para colocar a máscara no rosto, segurando pelas alças, com cuidado
para cobrir a boca e o nariz;
• Evite tocar na máscara durante o uso;
• Higienize as mãos antes de retirar a máscara, segurando apenas pelas alças;
• Antes do descarte no lixo comum, coloque em um saco plástico e amarre bem (nunca jogue a
máscara no chão ou diretamente no lixo, para não contaminar outras pessoas);
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• Realize a higiene das mãos assim que retirar e descartar a máscara;
• Nunca faça reutilização de máscaras descartáveis;
• Substitua a máscara descartável por outra nova a cada quatro horas de uso, ou antes, caso
esteja úmida ou suja.

Orientações para o uso das máscaras artesanais (de tecido):
• Não compartilhe sua máscara com ninguém; ela é de uso individual;
• Higienize as mãos para colocar a máscara segurando pelo elástico com cuidado para cobrir
a boca e o nariz, ajustando-a sobre o rosto;
• Evite tocá-la durante o uso;
• Higienize as mãos antes de retirá-la;
• Remova a máscara pelos elásticos ou tiras, sem tocar na parte da frente;
• Troque-a cada quatro horas ou em caso de sujeira ou umidade;
• Ao trocar de máscaras, coloque a usada em um plástico e amarre, lavando-a assim que
chegar em casa.
Descarte a máscara quando o material apresentar deterioração ou funcionalidade
comprometida;
–

Antes do descarte no lixo comum, em um saco plástico e amarre bem;

– Nunca jogue a máscara no chão ou diretamente no lixo, para não contaminar outras
pessoas.
Importante: as máscaras artesanais podem ser reutilizadas desde que essas orientações de uso,
higienização e substituição sejam seguidas.

Como fazer a higiene da máscara artesanal com eficiência:
• Em casa, coloque a máscara em um recipiente limpo com água potável e água sanitária - use
duas colheres de sopa (15 ml) de água sanitária para um litro de água potável e deixe em
imersão por 20 minutos;
• Enxágue em água corrente e depois lave com água e sabão – higienize também as mãos;
• Enxágue e coloque para secar;
• Espere secar; passe com ferro quente e guarde em uma embalagem plástica limpa.
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7. RECOMENDAÇÕES ÀS FAMÍLIAS E TERMO DE
RESPONSABILIDADE
O fortalecimento da relação família e escola/instituição é fundamental para uma educação de
qualidade que favoreça a construção de um(a) cidadão(ã) com princípios, conhecimentos e valores
que lhes dêem a sustentação necessária para enfrentar as conturbações do momento atual e da
vida.
A escola/instituições é um local que garante às crianças o direito à infância, onde os estudantes
devem ser tratados com equidade e carinho. É também um lugar onde, em harmonia com a família,
a prática de limites é exercitada, tendo como ações indissociáveis o cuidar educando e o educar
cuidando, bem como o respeito às regras. Sabemos que nossas crianças se espelham em nossos
exemplos e que a escola/creche é um espaço de proteção e construção de valores.
A parceria entre famílias e escolas/creches é, portanto, essencial para o sucesso do retorno seguro
às atividades letivas presenciais. É importante que os meios de comunicação já estabelecidos para
criação de vínculos escolares remotos sejam agora mobilizados para que as famílias recebam
orientações claras sobre:
7.1) os dias e os horários de rodízio e sobre os motivos justificam o atendimento das crianças em,
no máximo, três dias por semana e por quatro horas diárias;
7.2) os horários de entrada e de saída e sobre a necessidade de que sejam cumpridos para que
os agrupamentos de crianças não se misturem para assegurar a redução dos contatos entre os
diferentes grupos;
7.3) o uso e a higienização das máscaras e pulseiras a serem entregues mediante agendamento
entre 27 e 30 de abril;
7.4) a necessidade de atualizar dados necessários para comunicação em situações urgências, de
preferência, via WhatsApp;
7.5) a necessidade de que as crianças usem roupas e máscaras limpas a cada dia de aula;
7.6) a necessidade de que, antes de ir para a escola, as crianças tomem banho, ou que, não sendo
possível o banho, que usem banheiro em casa e, no mínimo, lavem as mãos com água e sabão;
7.7) as refeições que as crianças receberão no turno da manhã (café da manhã e almoço) e no
turno da tarde (almoço e lanche), não sendo necessário que façam refeições antes de ir para a
escola;
7.8) a necessidade que as famílias compreendam as orientações relacionadas à saúde de seus
membros e de suas crianças, em especial, quanto ao impedimento da frequência à escola, pelo
período que a quarentena exigir, em casos de suspeita ou de confirmação do contágio pela
Covid-19.
Apresentamos, em anexo, o modelo de Termo de Responsabilidade que deverá ser assinado pela
família.
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ANEXO I
MATERIALIDADE - Valores de Referência

Os links abaixo servem como orçamento para fins de justificativa do preço de mercado e visualização
do produto, não configurando em momento algum como indicativo para as aquisições necessárias
naquelas lojas. Considerem ainda que não é proibida, pela lei 13.019, a aquisição por valores um
pouco acima dos indicados, e que tais valores não consideram, em princípio, frete.

ITEM (ESPECIFICAÇÕES)

PREÇO MÉDIO

REFERÊNCIA
https://bit.ly/3dODndV
https://bit.ly/3fPkQAR

Mamadeira 160 ml

R$ 20,20

https://bit.ly/3rcWRyf
https://bit.ly/3cXzuE6
https://bit.ly/3bR8Kn2

Mamadeira 240 ml

R$ 12,50

https://bit.ly/3q7cLc7
https://bit.ly/3uOVKa4
https://bit.ly/3dy0NFC

Relógio de parede

R$ 31,90

https://bit.ly/3kASLxv

Vasilha em aço inoxidável, tipo cumbuca, com
borda arredondada, capacidade mínima de
450 ml, diâmetro de 12cm. (resumo da ata de
registro de preço)

R$ 6,26

https://bit.ly/3bYPrZa

R$ 21,60

https://bit.ly/30k4qaA

Copo de transição 280 ml (ata de registro de
preços)

https://bit.ly/2NRAjVe
https://bit.ly/3ms8OyC
Garrafa térmica, capacidade de 3 litros.

R$ 41,42

https://bit.ly/3kD7rfl
https://bit.ly/38jZyH4
https://bit.ly/3n9iC0Q

Pote de com tampa 2 litros (de vidro ou acrílico)

R$ 11,40

https://bit.ly/2Q8A3Cg
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ITEM (ESPECIFICAÇÕES)

Bandeja de inox tamanho 48cm

PREÇO MÉDIO

R$ 91,40

REFERÊNCIA
https://bit.ly/3r9HLtq
https://bit.ly/3rlOMao
https://bit.ly/3bRKNw2

Caixa Térmica com tampa aprox. 75 litros

R$ 183,00

https://bit.ly/3fXwbPd
https://bit.ly/3f6OTDA
https://bit.ly/2OULBZw
https://bit.ly/3tyRudk

Caixa Plástica vazada aprox. 48 litros

R$ 47,30

https://bit.ly/3cNJv5M
https://bit.ly/2P3u413
https://bit.ly/3uJ7Kdk
https://bit.ly/3r85TMU

Rolo de plástico filme 28 cm X 100 m

R$ 16,86

https://bit.ly/2OcR4tV
https://bit.ly/3eNiq56
https://bit.ly/30XAJMF

Cortador de filme plástico
R$ 127,50
Filme de PVC Esticável com Trilho 28cm X 300m

https://bit.ly/3uxO1fJ
https://bit.ly/3tv3Y64

R$ 99,61

https://bit.ly/2OWfvw5
https://bit.ly/3qUWkA0
https://bit.ly/307LNqh
https://bit.ly/3b8XZxo

Porta talheres de papel branco com 500
R$ 17,50
unidades
Bebedouro elétrico, tipo industrial, tipo coluna,
bacia e gabinete com duas torneiras frontais,
capacidade mínima do reservatório de 25 litros,
com filtro e dreno, tensão 110V (127V). Resumo
da ata de registro de preços. Vide a mangueira R$ 1.244,52
abaixo.
Mangueira em plástico PVC, flexível, para
bebedouro, com conectores ½ polegadas na
extremidade. Resumo da ata de registro de
preços. Item que deve ser adquirido junto com o
bebedouro.
R$ 20,67

https://bit.ly/3sPBZxz

https://bit.ly/3sKcwpb

https://bit.ly/3rbjZ0d
https://bit.ly/3e9PRhM
https://bit.ly/3e1oTJj

Filtro com galão (Filtro de água com cuba de
barro)

R$ 76,16

https://bit.ly/3kBlSRn
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ITEM (ESPECIFICAÇÕES)

PREÇO MÉDIO

REFERÊNCIA
https://bit.ly/3raNOho
https://bit.ly/308htvu

Borrifador 280 ml

R$ 8,30

https://bit.ly/2OaFEXE
https://bit.ly/3bXzqCy
https://bit.ly/3mC05tF

Borrifador 750 ml

R$ 14,25

https://bit.ly/2NRNlSE
https://bit.ly/3rdlPNS
https://bit.ly/2Og3hxQ

Lixeira com pedal 50 litros

R$ 119,80

https://bit.ly/2NUcxYP
https://bit.ly/3eM6aC3
https://bit.ly/38IMLOv

Caixa organizadora com tampa aprox. 68 litros
R$ 84,80

https://bit.ly/3uCihWH
https://bit.ly/3rYG56y

Caixa organizadora com tampa aprox. 56 litros

R$ 71,25

https://bit.ly/3d0gODV
https://bit.ly/3bRgHtK
https://bit.ly/3reTZRA

Caixa organizadora com tampa aprox. 36 litros

R$ 67,50

https://bit.ly/3sKDPzx
https://bit.ly/3sOV4zE
https://bit.ly/3tB9svM

Luva plástica descartável, caixa com 1.000 unid

R$ 58,70

https://bit.ly/3aoPeOG
https://bit.ly/3dMWvJ8

Aventais descartáveis em TNT gramatura 20,
manga longa, pacote com 10 unid

https://bit.ly/30VavdX
R$ 39,60

https://bit.ly/3lnLQbp
https://bit.ly/3qU2bFW
https://bit.ly/3b6YFDi

Toucas descartáveis de TNT sanfonada, pacote
com 100 unid

https://bit.ly/301BvIa
R$ 19,10

https://bit.ly/3eefe2n
https://bit.ly/3bYcXpf
https://bit.l/3uJXv8x

Tampa de vaso (tamanho adulto)

R$ 31,00

https://bit.ly/3t5t5fY
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ITEM (ESPECIFICAÇÕES)

PREÇO MÉDIO

REFERÊNCIA
https://bit.ly/3n3uYrm
https://bit.ly/3825zYt

Tampa de vaso (tamanho infantil)

R$ 48,40

https://bit.ly/2Pv62MJ

https://bit.ly/3rWdyh7
Lixeira 12 litros sem tampa (para banheiro)

R$ 15,10

https://bit.ly/31TX7am
https://bit.ly/3qbkdTs
https://bit.ly/3qphsxZ

Lixeira 22 litros sem tampa (para sala de aula)

R$ 36,40

https://bit.ly/3fTMEEc
https://bit.ly/2OyXeVi
https://bit.ly/3lvGniQ

Pulseira de identificação, pacote com 100 unid

R$ 17,00

https://bit.ly/3lmdZPS
https://bit.ly/3rTpxww
https://bit.ly/3v4w1tA

Pulseira de identificação, pacote com 1.000
unid

R$ 96,50

https://bit.ly/32qBC18
https://bit.ly/3dy5u2c
https://bit.ly/3lqvm2b

Trocador fraldario de parede dobrável

R$520,70

https://bit.ly/3bS7HV4
https://bit.ly/3eSzbMf
https://bit.ly/30QQ8OZ

Trocador fraldario de parede dobrável com
apoio para guardar fraldas

R$ 659,50

https://bit.ly/3rX8slw
https://bit.ly/39Wy1MC
https://bit.ly/3s6iroz

Prateleiras 40 X 60cm

R$ 39,25

https://bit.ly/38ZvkcG
https://bit.ly/3eWcc2X
https://bit.ly/2Rk3Fgw

Mão Francesa dobrável 40cm (par)

R$ 85,30

https://bit.ly/3uwb4ri
https://bit.ly/3c3z9Q2
https://bit.ly/3tsQmrO

Mesa De Parede Dobrável Branca aprox.
40x60cm

R$ 129,30

https://bit.ly/3bVJUDT
https://bit.ly/3rRJ7JD
https://bit.ly/2OF9gwM

Prateleira com Suporte 40x20cm

R$ 38,00

https://bit.ly/3bSHg1w
https://bit.ly/3vzmv2P
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ITEM (ESPECIFICAÇÕES)
Kit com 3 Prateleiras 40 X 20cm com suporte
invisivel

PREÇO MÉDIO

REFERÊNCIA
https://bit.ly/3rR6qTT

R$ 80,15

https://bit.ly/3lnSkHf
https://bit.ly/3tAN8ml
https://bit.ly/30YNO8t

Bacia plástica de aprox. 2,5 litros

R$ 3,00

https://bit.ly/2P09Tks
https://bit.ly/3tq4GkI
https://bit.ly/3eLvlEJ

Carimbos Infantis Pedagógicos 24 Peças

R$ 57,90

https://bit.ly/3tydNzQ
https://bit.ly/3vCRNpp
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ANEXO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Escola/instituição _____________________________________________

Belo Horizonte, ___ de ______ de 2021.

Senhores pais/responsáveis,
O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 orientou e o prefeito de Belo Horizonte decretou o retorno
às atividades escolares presenciais nas instituições que atendem à Educação Infantil. Para tanto a
Secretaria

Municipal

de

Educação

e

a

escola/instituição

_____________________________________________________ adaptou seus espaços com
mobiliários e materiais adequados, orientou e equipou seus profissionais para o cumprimento dos
protocolos sanitários e se organizou pedagogicamente, planejando rotinas e atividades,
obedecendo às determinações da Secretaria Municipal de Saúde, para um atendimento seguro a
partir do dia ____ de ____________ de 2021.
A segurança das crianças e dos profissionais só será efetiva se contarmos com o compromisso e
empenho de todos no cumprimento dos protocolos sanitários, seja no espaço escolar ou fora
dele, em casa e nos espaços públicos.
Uma das determinações, apresentada no item 1.10, do “Protocolo de Funcionamento Atividades
Presenciais em Creches, Escolas de Ensino Infantil, Fundamental e Médio”, publicado no Diário
Oficial do Município – DOM, do dia 24 de abril é a necessidade da assinatura, pelos
pais/responsáveis, e do cumprimento dos itens apresentados no Termo de Responsabilidade
abaixo.
Assim, caso seja desejo da família o retorno da criança às atividades escolares presenciais, a
partir da data apresentada acima, solicitamos a assinatura no Termo de Responsabilidade abaixo
e o envio, em formato virtual (email ou whatsApp) ou impresso, na portaria da escola/instituição,
até o dia ___/___/2021.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, ____________________________________________, pai/mãe/responsável legal por
_______________________________________________, matriculado nesta escola /instituição
me comprometo a seguir os itens dos Protocolos Sanitários, principalmente, os abaixo
relacionados:
-

respeitar e cumprir os protocolos de segurança necessários à frequência escolar do/a
meu/minha filho/a durante a pandemia de Covid-19;

-

respeitar e cumprir os horários de entrada e saída, para que não haja aglomeração de
pessoas na porta da escola, observando a determinação de permanência da criança na
escola/instituição por no máximo 4 (quatro) horas;

-

aceitar e respeitar a organização do atendimento ofertado pela escola/instituição conforme
sua capacidade;

-

entregar a criança, acima de 3 (três) anos no portão da escola/instituição evitando trânsito
nos espaços internos;

-

avaliar, com a escola/instituição, a possibilidade/necessidade de, durante o processo de
adaptação escolar, um familiar devidamente credenciado fazer o acompanhamento, da
criança menor de 3 (três) anos, até a entrada da sala, observando todos os protocolos
sanitários;

-

responsabilizar-se pela pontualidade nos horários de saída, para que as crianças não se
sintam inseguras, desconfortáveis, nem saiam de seus agrupamentos em função da
espera, uma vez que não é possível reunir crianças de agrupamentos diferentes com
um profissional após o horário de atendimento;

-

comunicar à escola/instituição e não levar a criança se estiver adoecida ou com qualquer
sintoma (febre, diarreia, vômito, dor de garganta, dificuldades respiratórias, tosse, coriza);

-

considerar a recomendação de vacinar a criança contra a influenza conforme calendário
do programa nacional de imunizações;

-

responsabilizar-se por buscar a criança na escola/instituição, caso apresente sintomas da
Covid-19 durante a jornada escolar;

-

comunicar à escola/instituição e não levar a criança, caso alguém na família apresente
sintomas ou se confirme a contaminação pelo coronavírus;

-

respeitar os períodos de quarentena, solicitados pela escola/instituição quando necessário;
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-

não permitir que a criança leve materiais e brinquedos de casa pra escola/instituição;

-

levar as crianças a partir de 3 anos usando a máscara, desde a residência;

-

higienizar as roupas das crianças todos os dias e enviar pelo menos uma troca de roupas
limpas e mais uma máscara no início da semana;

-

não colocar adornos (colares, anéis, dentre outros) nas crianças;

-

fazer a escovação de dentes em casa, uma vez que a escola/instituição não fará esta
atividade;

-

dar os banhos em casa, uma vez que a escola/instituição só realizará esta ação em casos
realmente necessários;

-

informar e manter os números de telefones dos responsáveis e contatos próximos
atualizados _______________ ______________;

-

comunicar à escola/instituição sempre que houver mudança nos mesmos, assim como
dos endereços residenciais;

-

atender prontamente aos chamados da escola/instituição.

Declaro-me ciente dos compromissos firmados neste documento e compreendo que, caso haja
aumento nos indicadores da pandemia, ou identificação de surto na escola ou casos suspeitos no
agrupamento do/a meu/minha filho/a, as aulas podem ser suspensas sem aviso prévio,
comunicado pelo WhatsApp das famílias, cartaz no portão e/ou qualquer outra forma de
comunicação que a escola considerar efetiva, subscrevo-me,

Belo Horizonte, ____ de __________de 2021.

________________________________________
Assinatura do/a responsável pela/s criança/s

59
ANEXO IV

60

