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1 - Apresentação

5

ste documento busca apresentar orientações para um retorno gradual das atividades presenciais 

nas instituições de Educação Infantil do município de Juiz de Fora, considerando o binômio “Cuidar e 

Educar como práticas indissociáveis”.

O momento excepcional de pandemia da Covid-19, vivido no Brasil e no mundo, em decorrência 

da doença pelo novo coronavírus - SARS-CoV-2 -, tem imposto novos desafios à nossa sociedade, e em 

especial à Educação. No município de Juiz de Fora, em virtude da situação de calamidade pública 

decorrente da pandemia da Covid-19, em março de 2020 foram suspensas as atividades escolares 

presenciais nas instituições educacionais. Com o prolongamento da crise sanitária que assola o país e 

considerando o avanço da vacinação, está em curso o debate sobre as possibilidades e as estratégias para 

um possível retorno das atividades presenciais nas instituições. Tal retorno deve ser negociado de forma 

intersetorial pelas equipes de profissionais das instituições, pelas famílias e pelos setores das políticas 

públicas, como saúde, educação e assistência social. Isso se faz necessário a fim de definir os cuidados que 

deverão ser seguidos no momento de retomada das atividades presenciais nas instituições, de acordo 

com as recomendações oriundas das autoridades sanitárias, amparadas em evidências científicas.

A construção de estratégias para um retorno gradual das atividades presenciais nas instituições 

deve considerar os marcos legais que fundamentam a Educação Brasileira, a legislação normativa 

decorrente da aprovação da Lei nº 14.040, de 18 agosto de 2020, os Pareceres do Conselho Nacional

de Educação nº 05, 09 e 11 de 2020, bem como o Parecer do Conselho Municipal de Educação/JF nº 28  de 

setembro de 2020, que apresentam as diretrizes orientadoras para o retorno às atividades presenciais.

A partir desses entendimentos, o município de Juiz de Fora disponibilizou o “Protocolo sanitário 

de retorno às atividades de ensino presenciais no contexto da pandemia da Covid-19 no município de

Juiz de Fora” com o propósito de orientar e subsidiar os diferentes sujeitos das instituições de ensino 

quanto à realização de estratégias para a reabertura das creches e escolas da rede municipal e rede 

privada, da maneira mais segura possível, que deve ser tomada com base em evidências e recomendações 

das autoridades sanitárias. É preciso, entretanto, atentar para as diferentes realidades a serem 

consideradas, o que torna este documento uma diretriz a ser adaptada às necessidades de cada localidade, 

na medida em que cada instituição tomará decisões pautadas em seus contextos, espelhando as 

possibilidades e os desafios de cada rede. Assim sendo, é possível observar diferenças, até dentro do 

mesmo município e entre as instituições e a comunidade.
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mportante salientar que, por se tratar de uma situação inédita, os conhecimentos e as orientações 

aqui elencados não são definitivos. Trata-se de enriquecer o debate local, alertando que o diálogo, as 

análises e, consequentemente, as ações das autoridades, dos profissionais da educação e da população 

devem evoluir, conforme surjam novas evidências, a partir do controle da doença e da própria experiência 

de reabertura das instituições de ensino.

Assim sendo, sob essa perspectiva, é válido atentar para algumas considerações iniciais. A primeira 

é que, por se tratar de uma questão de saúde pública, todos os segmentos da sociedade devem agir de 

acordo com as recomendações oriundas das autoridades sanitárias, apoiadas em evidências científicas. 

Cabe às autoridades definir o retorno gradual à normalidade, dentro de parâmetros sanitários seguros.

As autoridades sanitárias podem atestar quando será possível a retomada das atividades em creches e

pré-escolas no município, a partir de uma avaliação do cenário da pandemia e das condições das 

instituições educacionais.

A segunda consideração é que a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, por cuidar e 

educar bebês e crianças, traz desafios diferentes das outras etapas. A Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) preconiza que uma Educação Infantil de qualidade deve promover a aprendizagem por meio de 

experiências concretas, interativas, lúdicas e contextualizadas, além de garantir o cuidado físico e 

emocional dos bebês e das crianças.

A decisão de reabertura precisa ser amparada por um planejamento que considere os direitos dos 

bebês e das crianças da Educação Infantil, bem como de seus profissionais, as necessidades das famílias, as 

devidas ressignificações e adequações dos tempos, espaços, rotinas, a disponibilização de novos 

equipamentos e materiais diversos.

Nessa perspectiva, o presente documento complementa o “Protocolo sanitário de retorno às 

atividades de ensino presenciais no contexto da pandemia da Covid-19 no município de Juiz de Fora”

e o “Documento Orientador para a retomada das aulas presenciais nas instituições da rede municipal de 

ensino de Juiz de Fora” e apresenta as orientações básicas que servirão de subsídio para a elaboração

dos protocolos específicos que serão construídos pelas instituições de Educação Infantil públicas e 

privadas - confessionais, filantrópicas, comunitárias conveniadas e não conveniadas - para o retorno às 

atividades educacionais presenciais, juntamente com suas equipes e comunidade escolar.

I
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ara organização do retorno gradual das atividades presenciais, consideraremos as seguintes 

variáveis:

As recomendações aqui tratadas são diretrizes gerais básicas a serem seguidas por todas as 

instituições. Entende-se que cada instituição construirá planos de retorno presencial, pautados em seu 

Projeto Político-Pedagógico, em seus contextos e realidade, a partir das possibilidades e desafios de cada 

rede. No entanto, importante enfatizar a necessidade de uma cooperação intersetorial em todas as etapas 

do processo, de forma a garantir que essa retomada ocorra de forma segura, gradativa, planejada, 

regionalizada, monitorada e dinâmica. Nesse planejamento, faz-se necessário também considerar que as 

ações são provisórias e necessitarão ser constantemente revistas e avaliadas.
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 atendimento na Educação Infantil, para crianças de zero a cinco anos de idade, em creches e

pré-escolas, é realizado em estabelecimentos educacionais públicos e privados.

Uma vez que as crianças começam a frequentar a Educação Infantil, estão sob os cuidados e 

educação dos profissionais por período parcial ou integral. O olhar e a escuta sensível desses profissionais 

são de fundamental importância para o desenvolvimento saudável, bem-estar, segurança e autonomia do 

bebê e da criança. Dessa forma, as singularidades do trabalho nas instituições de Educação Infantil 

constituem um desafio na atualidade, considerando que a construção de possibilidades de protocolos de 

retorno das atividades deve assegurar um retorno seguro, garantindo os eixos estruturantes dessa etapa 

educacional que são as interações e as brincadeiras.

O cotidiano de uma instituição de Educação Infantil é composto por experiências que envolvem as 

múltiplas linguagens, o acolhimento, as interações e as brincadeiras, que são atravessadas por práticas 

educativas com ações indissociáveis de cuidar e educar.

Sabemos que o cotidiano das instituições de Educação Infantil precisa ser planejado e organizado 

em função do bebê e da criança. Por isso, antes de planejar, é preciso conhecer sua realidade e seus 

interesses, levando em consideração a concepção de criança e de infância, de modo a garantir seus 

direitos de aprendizagem, conforme preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que elenca 

os direitos da Educação Infantil: direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

Assim, quando falamos de um planejamento seguro para o retorno das atividades presenciais, não 

podemos perder de vista os princípios e os objetivos da Educação Infantil cuja finalidade é promover o 

desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 

e social, complementando a ação da família e da comunidade (LDBEN nº 9394/1996).

2 - Caracterização geral do atendimento

O
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iante do retorno às atividades presenciais, recomendamos:

. realização de formação em que deverão ser abordadas todas as orientações para a implantação do 

Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades de Ensino Presenciais no Contexto da Pandemia, das 

Orientações para o retorno gradual às atividades presenciais nas Instituições de Educação Infantil do 

Município de Juiz de Fora/MG e outros disponibilizados pela Rede Municipal, até o momento do 

retorno;

. acolhimento e reintegração social de todos os profissionais da educação e das famílias atendidas 

nas instituições de Educação Infantil, como forma de minimizar e superar os impactos 

psicológicos, após um longo período de suspensão das atividades presenciais;

. acolhimento da família, bem como socialização dos protocolos sanitários e demais orientações 

referentes ao retorno;

. realização de ações permanentes de acolhimento, escuta e sensibilização aos desafios impostos 

pelo novo contexto;

. contato prévio com as famílias, para verificação da opção do retorno ou não do bebê e da criança 

às atividades presenciais, por meio da assinatura do Termo de Consentimento - Anexo 1;

. restruturação, organização dos ambientes e espaços de atendimento, para garantir medidas 

estabelecidas pelo protocolo sanitário do município;

. organização do quadro de horário dos profissionais, bem como rotina de cada segmento;

. disponibilização de materiais de higiene e equipamentos de uso individual para os profissionais.

3 - Planejamento: ações iniciais

D
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4 - Plano de retorno: critérios

ara o retorno das atividades presenciais em nosso município, é sugerida uma organização dos 

bebês e das crianças por grupos/ . Os bebês e as crianças irão alternar entre as atividades 

presencial e remota, configurando o sistema híbrido.

- Planejamento do retorno gradual do tempo integral (creches e pré-escolas em tempo integral e/ou 

turmas em tempo integral): as turmas serão organizadas com 50% dos bebês e das crianças que 

frequentarão o turno da manhã (grupamento 1) e 50%, no turno da tarde (grupamento 2), ao longo de 

todas as semanas, com turnos de, no mínimo, 3 horas diárias.

- Planejamento do retorno gradual do tempo parcial: as turmas serão divididas em grupos/ , com 

até 1/3 do total de crianças em cada grupo. Nesse modelo, haverá um escalonamento semanal das 

 com turnos de, no mínimo, 3 horas diárias.

- Observação: caso a relação entre a diretriz de metragem da sala de atividades e o número de

crianças matriculadas na turma possibilite a formação de um único grupo/ bolha  ficará permitida

essa organização, desde que atenda o critério de ventilação.

A organização do sistema híbrido requer que a instituição planeje experiências pedagógicas que 

serão mediadas pelas famílias nos momentos das atividades remotas. Essas experiências também deverão 

ser compartilhadas com as famílias que não autorizarem o retorno presencial dos bebês e das crianças.

Na organização da proposta educacional remota, é preciso assegurar a todos os bebês e crianças da 

Educação Infantil os direitos de aprendizagem estabelecidos na BNCC, considerando os eixos 

estruturantes do currículo que são as interações e as brincadeiras, como já fora mencionado.

A organização do retorno das atividades presenciais poderá ser realizada de maneira que a 

instituição defina uma forma escalonada de retorno das turmas de acordo com as necessidades 

estabelecidas pela equipe pedagógica.

“bolhas”

“bolhas”

“bolhas”

“ ”
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5 - Classificação dos ambientes das instituições

Para ajudar no planejamento de um retorno presencial seguro, podemos organizar os ambientes 

das instituições de acordo com áreas de classificação: áreas críticas, semicríticas e não críticas. De acordo 

com essa classificação, áreas críticas são aquelas que têm maior potencial de contaminação; áreas 

semicríticas têm potencial intermediário; áreas não críticas são aquelas com menor potencial de 

contaminação. As equipes das instituições podem ser convidadas a desenhar a planta baixa do prédio, 

identificando as áreas de acordo com sua classificação.

Podem ser utilizados outros símbolos escolhidos pelo grupo para deixar visível, para toda a equipe, 

o potencial de risco de contaminação em cada área e, a partir dessa classificação, é possível elaborar uma 

rotina de limpeza e desinfecção adequada.

A título de exemplo, apresenta-se a seguir a planta baixa da Associação Assistencial Creche Jardim 

Santa Cecília, com áreas identificadas de acordo com a classificação: verde para as áreas não críticas; 

amarelo para as semicríticas; vermelho para as críticas.
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6 - Acolhimento, cuidados e formação dos profissionais

ssenciais para o trabalho pedagógico de qualidade, cuidar de quem cuida e educa precisa ser 

prioritário. Isso inclui dar-lhes acolhimento e conforto em relação às novas rotinas de trabalho. Muitos 

profissionais poderão voltar com receios e medos. Alguns terão sofrido perdas entre familiares ou amigos. 

Para receberem esse acolhimento e para serem preparados para a organização do ambiente e as novas 

rotinas, os profissionais devem retornar às unidades, no mínimo, uma semana antes da chegada das 

crianças. Nesse intervalo, poderão intensificar o planejamento para a recepção de crianças e famílias.

Os procedimentos usuais em relação à higiene pessoal e ao autocuidado dos profissionais devem ser 

ampliados. Deve ficar claro que, ao cuidar de sua própria segurança, estarão também cuidando da 

segurança das crianças e de seus pares. Para tanto, seguem-se algumas recomendações:

. realizar formação com toda a equipe da instituição, considerando os protocolos para uso de EPIs

e usos dos espaços;

. afastar os profissionais que apresentarem infecção confirmada por Covid-19 por 14 dias. Poderão 

retornar após esse período, mediante avaliação médica;

. não permitir a permanência na instituição de profissionais com temperatura acima de 37,5°C

ou qualquer outro sintoma relacionado à Covid-19, encaminhando-os a que busquem 

atendimento médico;

. seguir orientação de distanciamento mínimo entre os professores/educadores, cuidando para que 

possam permanecer, sempre que possível, com o mesmo grupo de bebês e crianças (“bolhas”), 

diminuindo, assim, o número de contatos;

. capacitar as equipes de limpeza das instituições para os novos protocolos de higienização de 

ambientes e materiais de toda a instituição;

. capacitar os profissionais para o uso dos EPIs, de acordo com orientação das equipes de saúde. 

Alguns itens devem ser descartáveis e em número suficiente para efetuar as trocas necessárias ao 

longo do dia e das semanas;

. estimular a organização de reuniões periódicas em cada unidade com a participação de 

profissionais da saúde, preferencialmente em locais arejados, mantendo o distanciamento 

necessário, com intuito de criar espaços de fala para os profissionais, estreitando os laços afetivos e 

fortalecendo as ações;

. investir na formação continuada dos professores para a elaboração dos planos de trabalho que 

assegurem os direitos dos bebês e das crianças a uma Educação Infantil de qualidade. 

E
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7 - Acolhimento, cuidados e orientações para as famílias

 comunicação com as famílias, especialmente no momento de retorno à creche e à pré-escola, 

pode vir acompanhada de dúvidas e ansiedades. Assim, é preciso que a instituição esteja aberta ao diálogo, 

à escuta sensível, acolhendo os anseios das famílias de forma amorosa. As famílias necessitarão de 

informações claras e seguras sobre as ações das instituições no momento de retorno das atividades 

presenciais. Importante também que as famílias sejam ouvidas e participem da construção dos planos de 

retorno da instituição. Cumpre enfatizar que todos precisarão se adaptar a uma nova realidade 

construída.  Para isso, é preciso:

. acolher e orientar as famílias;

. realizar pesquisa junto às famílias sobre as demandas, opção e consentimento de retorno, assim 

como sobre a situação de saúde das crianças e familiares;

. construir estratégias de informação e formação para a comunidade escolar com o objetivo de 

efetivar regras e protocolos;

. criar comitês na comunidade com objetivo de ampliar a participação e uma maior apropriação dos 

protocolos;

. atualizar a ficha cadastral das crianças, em especial os números de telefone para contatos 

emergenciais;

. discutir os critérios e procedimentos assumidos pelas instituições, assim como a necessidade de 

observar e acompanhar a saúde das crianças, recorrendo às unidades de saúde, sempre que 

necessário;

. garantir o atendimento remoto às famílias que optarem pelo não retorno presencial;

. informar e orientar sobre os sinais e sintomas da Covid-19, sobretudo para que, em situações de 

manifestações clínicas da doença, sejam cumpridas as orientações do protocolo sanitário;

. orientar e monitorar a saúde dos bebês e das crianças, deixando claro para as famílias que não 

podem encaminhar para a instituição bebês e crianças que estejam com sintomas gripais ou 

suspeitos de Covid-19;

. orientar para a realização da higienização, uso e retirada das máscaras, assim como para a 

higienização dos materiais levados para a instituição;

. a família deverá informar imediatamente à instituição caso de contato domiciliar suspeito ou 

confirmado de Covid-19.

A
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8 - Acolhimento e cuidados com os bebês e as crianças

 retorno às atividades presenciais requer um novo planejamento pedagógico. O “acolhimento”, 

também conhecido como período de adaptação/inserção, deve ser cuidadosamente planejado, nesse 

processo de retomada das atividades presenciais. Quanto menores as crianças e menos experiências 

tenham tido no espaço da instituição, maior a necessidade de cuidados para adaptação ao espaço e às 

rotinas, assim como no restabelecimento de vínculos afetivos com os profissionais. Para isso, é importante 

considerar alguns pontos:

 

. evitar, sempre que possível, a entrada de familiares no ambiente da instituição;

. realizar o acolhimento e a reinserção, quando se fizerem necessários, com a presença do familiar 

na instituição, no pátio ou outro espaço arejado ou, ainda, em sala reservada para esse fim. Em 

função dos riscos de contaminação, importante reforçar todos os protocolos sanitários nessa 

situação;

. ampliar o tempo de permanência das crianças na instituição gradualmente, de acordo com o 

processo de cada uma. É preciso considerar que algumas famílias poderão ter dificuldade de 

permanecer na unidade ao longo da inserção e reinserção, o que exige um planejamento 

individualizado com propostas adequadas a cada situação, daí a importância de encarar a  

flexibilização como regra;

 . oferecer condições para que os bebês e as crianças possam expressar seus sentimentos de 

diferentes formas. Provavelmente alguns bebês e crianças retornem diferentes, com 

comportamentos que revelam as diferentes emoções. Procurar saber como foi o período de 

distanciamento para cada família é um passo importante para compreender e melhor conduzir 

esse processo. Muitas famílias podem ter vivenciado situações dramáticas, como perda de 

familiares e amigos, dificuldades econômicas e de garantia das necessidades básicas;

. observar as crianças constantemente é uma ação pedagógica prioritária. Todos os profissionais 

deverão estar atentos às manifestações das crianças, respeitando suas reações e proporcionando 

experiências saudáveis que possam ajudá-las a superar desafios;

O



15

. procurar passar, no cotidiano, um maior período em ambientes externos, na área livre. Caso

não seja possível, tornar o berçário e a sala das atividades um local tranquilo e acolhedor.

Murais e paredes fazem parte da ambiência educativa e precisam ser significativos para as crianças, 

como protagonistas e participantes do processo. Os murais excessivamente coloridos ou 

estereotipados e produzidos apenas pelo adulto devem ser evitados. A produção dos murais com 

as crianças propicia o protagonismo e a participação infantil no ambiente da instituição, além de 

reestabelecer o sentimento de pertencimento àquele lugar;

. organizar e planejar o retorno das crianças e bebês com deficiência, conforme as peculiaridades de 

cada deficiência. Em geral, esses bebês e crianças necessitam de contato próximo com terceiros e 

com objetos especializados de uso diário, assim como demandam maior atenção dos profissionais 

da educação em todas as medidas já citadas. Devido à complexidade dos casos, pede-se às famílias 

e aos profissionais da saúde que indiquem alguma recomendação diferenciada entre aquelas que já 

foram estabelecidas pelo Ministério da Saúde em virtude de alguma necessidade específica de cada 

um, a pertinência ou não do uso de máscara e a escolha dos profissionais mais adequados para 

acompanhá-los na escola. Sempre que possível e seguro, recomenda-se que as crianças e

bebês com deficiência voltem às atividades presenciais juntamente com as demais crianças,

respeitando-se a liberação e as orientações médicas.
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9 - Comunicação entre instituição de
     Educação Infantil/famílias/comunidade

 comunicação entre instituição, família e comunidade deve ser eficaz, uma vez que o momento

de retorno gera muitas inseguranças e dúvidas. Os gestores educacionais devem prover os meios de 

comunicação para que as diretrizes atinjam as famílias, bem como toda comunidade escolar. Assim, a 

gestão escolar deve proceder a algumas providências, quais sejam:

. agendar antecipadamente os atendimentos por telefone, e-mail ou mensagem virtual;

. seguir os protocolos de entrada, saída e circulação de pessoas nos atendimentos presenciais às 

famílias e comunidade;

. instalar barreiras físicas (acrílico ou acetato) sobre balcões ou, na impossibilidade, manter o 

distanciamento de 0,9 metro entre pessoas;

. priorizar, sempre que possível, a comunicação por canais digitais (telefone, aplicativo e on-line) 

visando evitar aglomeração e toque de superfície (Exemplos: papel e caneta);

. enviar comunicados e orientações dos familiares para a creche/escola e vice-versa, por meio do 

uso da agenda ou caderno de recados;

 . afixar cartazes, utilizar as redes sociais, grupos de Whatsapp para comunicação com os familiares 

das crianças;

. promover interlocução com as unidades de saúde e outros equipamentos regionais de assistência 

próximos à instituição, para orientação e encaminhamentos de casos suspeitos;

. priorizar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a realização de reuniões 

e eventos a distância. Se necessário o encontro presencial, fazer uso de ambientes ventilados com 

a observância de todas as recomendações de higiene e distanciamento.

A
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 . afastar do grupamento/sala de atividades o bebê/criança que apresente, na instituição, sintomas

da Covid-19. O bebê/criança deverá ficar sob os cuidados de um profissional até a chegada do 

familiar, que deverá ser acionado imediatamente pela direção/coordenação da instituição. 

Orienta-se que a espera seja, preferencialmente, em espaços abertos e arejados;

 . orientar as famílias que não encaminhem para a instituição bebês/crianças com sintomas gripais;

. monitorar as pessoas de contato próximo, se detectado um caso suspeito ou confirmado;

. monitorar bebês/crianças que interagiram na mesma “bolha” do infectado em situação de caso 

confirmado;

 . observar os critérios específicos que estão expressos no “Protocolo sanitário de retorno às 

atividades de ensino presenciais no contexto da pandemia da Covid-19 no Município de Juiz

de Fora” para suspensão de atividades (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2021, p. 27-29).

10 - Protocolo em caso de sintomas da Covid-19 em bebês,
       crianças e profissionais nas dependências da instituição
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10.1 - Protocolos de higiene pessoal

. estabelecer o uso de máscara obrigatório por todos os profissionais, podendo ser:

 1. Máscara de tecido com tripla proteção - Trocar a cada duas horas ou quando estiver úmida, 

lavar com água e sabão neutro e, após secar, passar com ferro;

 2. Máscara cirúrgica - Trocar quando estiver úmida e descartá-la;

 3. Máscara PFF2 (Protetores Filtrantes Faciais) ou N95 - Trocar quando estiver úmida, 

embrulhar a máscara em uma folha A4 ou envelope de papel e deixar em quarentena por,

no mínimo, 72 horas;

. trocar a máscara em caso de circulação entre uma turma e outra e/ou entre uma instituição e 

outra;

 . garantir o hábito de higienização das mãos, na chegada à instituição e durante a rotina diária (lavar 

frequentemente as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou higienizar com álcool em 

gel 70%);

. higienizar as mãos antes e depois do uso de equipamentos compartilhados;

. respeitar o distanciamento de, pelo menos, 0,9 metro entre adultos;

 . eliminar ou restringir o uso de itens de uso coletivo, como controle de televisão, computador, 

canetas, telefones, celulares, tablets, equipamentos eletrônicos, fone de ouvido, etc;

 . não compartilhar objetos de uso pessoal;

 . não compartilhar celulares, assim como evitar seu uso em ambientes sociais, cuidando de 

higienizar frequentemente os aparelhos;

. estabelecer fluxo de circulação unilateral dos profissionais pelas instituições, controlando o 

número de pessoas permitidas nos locais;

 . estabelecer a obrigatoriedade da utilização de máscaras para acesso e permanência de visitantes, 

de acordo com as recomendações sanitárias estabelecidas;

. não é recomendado o uso de máscaras para as crianças menores de dois anos e crianças 

amparadas pelo artigo 11, § 2º do Decreto nº 14.400, de 15 de março de 2021. O uso por crianças 

entre 2 e 5 anos deverá ser supervisionado pelo adulto.
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10.2 - Protocolos para os ambientes, espaços e superfícies

Todas as atividades de limpeza e desinfecção de superfícies e ambientes devem ser seguidas por 

todos os funcionários, previamente capacitados para sua execução, por meio de rotinas firmes e 

permanentes durante os turnos de trabalho e a cada mudança de turno.

Além disso, as seguintes diretrizes devem ser observadas:

. estabelecer lista de checagem das atividades de limpeza para controle das tarefas e de 

fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs). Essas listas deverão estar afixadas 

em local de fácil visualização e deverão ser assinadas pela pessoa que foi responsável pela limpeza 

(sugere-se afixar na porta de cada sala de atividades e demais espaços o cronograma de limpeza e 

desinfecção de rotina);

. higienizar banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura da instituição e sempre que 

necessário;

. inutilizar/lacrar bebedouros que exigem aproximação da boca;

. colocar filtros e/ou recipientes com água nas salas de atividades;

. permitir que cada bebê/criança utilize apenas objetos de uso pessoal, os quais devem ser  

identificados com o nome e armazenados individualmente e higienizados sempre após o uso;

. impedir que objetos de uso pessoal sejam usados por mais de uma criança, como copos, garrafas 

de água e talheres;

. higienizar mamadeiras seguindo procedimentos apropriados, com uso de escova após fervura e 

solução de hipoclorito de sódio. O mesmo deve ser feito com utensílios utilizados pelos bebês, 

como chupetas e copos;

. organizar berços e colchonetes de modo a respeitar o distanciamento de 0,9 metro;

. oferecer para cada turma/“bolha” o quantitativo de colchonetes compatíveis com o número de 

bebês/crianças atendidos no espaço, armazenados na sala de atividades;

. higienizar os colchonetes com álcool 70%, preferencialmente utilizando papel descartável, antes 

e após o uso. Verificar item 12.2 em relação à suspensão do repouso coletivo;

. realizar a limpeza de todos os ambientes com frequência (áreas comuns, refeitórios, salas e 

outros);

 . utilizar somente soluções e produtos saneantes eficazes contra o vírus que causa a Covid-19 para a 

desinfecção de superfícies gerais e de alto toque. Exemplo: álcool a 70% e solução a base de 

hipoclorito de sódio (água sanitária);

. providenciar para que todas as superfícies de mobiliários, bancadas, equipamentos, sejam 

rigorosamente higienizadas antes de cada turno de atividades e sempre que necessário, incluindo 

superfícies de alto toque.
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11 - Organização do ambiente escolar

 retomada das atividades presenciais após o longo período de afastamento da comunidade escolar 

no contexto das instituições educacionais impõe a necessidade de estruturação desse espaço. Para uma 

adequada organização do ambiente escolar, deve ser levada em conta sua estrutura física, dimensões do 

prédio e das salas, ventilação dos ambientes, áreas ao ar livre, número e faixa etária das crianças e número 

de profissionais que trabalham na instituição. Para tal, é preciso observar alguns aspectos apresentados 

nos subitens a seguir.

.

.

.

.

 

11.1 - Adequações gerais necessárias na estrutura escolar

 facilitar o acesso a pias ou lavatórios com água, sabonete líquido e papel toalha;

 disponibilizar dispensadores de álcool em gel 70% nos ambientes da instituição para uso dos 

adultos e produtos de higienização de ambientes;

 utilizar preferencialmente as lixeiras com tampas acionadas por pedal;

 distribuir cartazes indicando o fluxo de pessoas, locais de dispensadores de solução alcoólica a 

70%, distanciamento entre as pessoas, uso correto das máscaras e uso correto das lixeiras;

A
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 providenciar cartazes informativos sobre as medidas preventivas de contágio da Covid-19 

acessíveis às famílias e também às crianças, priorizando o uso de imagens;

certificar a ventilação adequada dos espaços, utilizando portas e janelas abertas, sendo proibida a 

utilização do ventilador. Caso seja utilizado o ar condicionado, não utilizar no modo recirculação 

de ar, sendo obrigatório garantir a manutenção periódica e limpeza semanal do sistema de

ar-condicionado por meio de Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), de forma a 

evitar a difusão ou a multiplicação de agentes nocivos à saúde. Ressaltamos que se deve ter atenção 

especial aos modelos split que não fazem renovação de ar;

estabelecer barreiras físicas em lugares onde não é possível manter distância (recepção, por 

exemplo);

 promover a higienização dos brinquedos e dos espaços comuns com maior rigor e frequência, 

sempre após cada atividade;

 vetar eventos como festas, comemorações, palestras, seminários;

 suspender atividades fora da instituição;

 evitar o uso das salas dos professores, de reuniões e de apoio para alimentação e encontros, 

usando-as somente para o que for indispensável, sempre respeitando o distanciamento de

0,9 metro entre as pessoas;

 estabelecer um cronograma de entrada e saída, bem como de utilização dos espaços comuns,  

evitando aglomerações e garantindo as distâncias mínimas recomendadas.

.

.

.

.

.

.

.

.

11.2 - Sala de atividades/sala de referência

 . manter a sala de atividades/referência sempre ventilada;

. organizar as salas para crianças de até 2 anos de maneira que fiquem livres de mobiliários, sem 

mesas e cadeiras de uso coletivo e individual;

. organizar a sala de atividades, quando houver uso de mesas, de modo que favoreçam o 

distanciamento possível, mas considerando a necessidade de interação entre as crianças;
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 . destinar, nas salas de atividades, um local para que os pertences de cada bebê/criança sejam 

colocados individualmente;

. não usar ventiladores durante a permanência dos bebês e das crianças no espaço;

. manter portas e janelas sempre abertas;

. suspender ou reorganizar o uso de armário compartilhado, de modo que pertences individuais 

não estejam na mesma prateleira ou divisória, garantindo o afastamento dos objetos pessoais;

. colocar dispensadores de alcool em gel a 70% em locais de fácil acesso aos profissionais, 

preferencialmente nas entradas das salas ou dentro delas, supervisionando o uso do álcool em gel 

pelas crianças;

 . Preferencialmente, não mudar os grupos/“bolhas” de espaço durante o dia escolar. É o 

educador/professor que deverá se deslocar até a sala de atividades, nos casos necessários. Nas 

mudanças necessárias, as crianças devem lavar as mãos e as salas devem ser higienizadas antes de 

cada troca de turma.

11.3 - Salas de leitura/informática

As instituições terão autonomia para avaliar se usarão ou não as salas de leitura e informática, 

considerando suas condições sanitárias para atendimento, tamanho e ventilação. Importante realizar a 

higienização de equipamentos e superfícies antes e após o uso.
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11.4 - Sanitários

 . prover condições para higiene nasal e das mãos com água e sabonete líquido, lavatório/pia com 

dispensador de sabonete líquido, porta papel-toalha (não permitir o uso de toalhas de tecido), 

lixeira com tampa acionada por pedal e saco plástico;

. orientar as crianças sobre o procedimento correto da lavagem das mãos;

. auxiliar os bebês e as crianças na higienização das mãos.

11.5 - Cozinha/Refeitórios/ Higienização/Preparo e distribuição de alimentos/Entregas

. seguir os protocolos de higienização contidos no Manual de Boas Práticas de Manipulação de 

Alimentos (MBPM) e as orientações das equipes de nutrição no processo de manipulação e 

preparação de alimentos;

. executar o cardápio conforme protocolos e orientações da Supervisão de Nutrição e Alimentação 

Escolar, garantindo uma maior segurança alimentar neste período;

. disponibilizar lanches para as crianças individualmente, sendo proibido lanches coletivos;

. individualizar e higienizar corretamente após o uso pratos, talheres, mamadeiras e outros 

utensílios utilizados para alimentação. Deve ser realizada a lavagem das louças com água e 

detergente e a desinfecção com solução clorada a 200-250 ppm (uma colher de sopa ou 10 ml de 

água sanitária, própria para alimentos, diluídos em 1 litro de água) ou álcool a 70% ou água 

fervente, seguindo os procedimentos do MBPM;

. higienizar refeitórios de uso dos profissionais antes e após o uso por cada grupo. Assentos deverão 

ser organizados de modo a respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os ocupantes da 

mesa, bem como deverão ser cumpridos todos os demais protocolos já descritos. Orientamos 

atentar para os cuidados de retirada e armazenamento da máscara;

. higienizar rigorosamente refeitórios antes e após o uso por cada grupo de crianças e bebês, cujo 

número que frequentará o refeitório a cada vez deverá seguir o que foi estabelecido para cada 

grupo/“bolha”;
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. proibir o uso concomitante de refeitórios ou mesas de refeição por “bolhas” distintas. Se possível, 

orienta-se organizar as refeições das diferentes “bolhas” nas salas de atividades e outros espaços 

disponíveis, de modo a evitar aglomerações e cruzamento entre crianças;

. respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metro na organização das crianças sentadas às mesas;

. priorizar, sempre que possível, as refeições empratadas ao invés do autosserviço (self-service). 

Caso não seja possível dispensar o self-service, disponibilizar uma pessoa para servir as porções, 

devidamente paramentada (utilizar EPIs e seguir protocolos de higiene de manipulação dos 

alimentos), evitando múltiplos toques em vasilhas, copos e talheres;

. assegurar a manutenção ideal da temperatura dos alimentos, disponibilidade de carrinhos para 

transporte e/ou funcionários para distribuição das refeições e utensílios em quantidade suficiente, 

se as refeições forem realizadas nas salas de atividades. Neste caso, deve-se proceder 

previamente a higienização das mãos e mesas;

. orientar e cuidar para que não haja o compartilhamento de talheres, alimentos e bebidas durante 

as refeições, entre os bebês e as crianças;

. garantir a adoção das Orientações para a Execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) durante a pandemia da Covid-19, desenvolvido pelo Fundo Nacional do 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). Esse material orienta sobre o planejamento, o 

recebimento e a distribuição dos alimentos que farão parte da alimentação dos escolares no 

período em que estiverem na instituição, a partir das especificidades para o manuseio, higiene 

sanitária, elaboração de refeições específicas, controle de saúde dos profissionais envolvidos, 

entre outros aspectos aos quais se deve dar atenção durante a pandemia;

. definir uma rotina de limpeza e desinfecção que deve ser seguida rigorosamente, lembrando que 

as superfícies, equipamentos e utensílios que entram em contato direto com o alimento devem ser 

higienizados;

. instituir a obrigatoriedade do uso de máscaras e toucas pelos funcionários que atuam nas 

atividades que envolvam a preparação e a entrega de alimentos;

. orientar os profissionais da cozinha que não é permitido manusear objetos de uso pessoal, 

especialmente o celular;

. proibir a entrada de pessoas externas, como entregadores, no local de manipulação dos alimentos. 

Manter o distanciamento entre os profissionais da cozinha, dentro das instalações de 

produção/processamento.
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No que tange a entregas da alimentação/merenda por parte dos fornecedores (recebimento e 

armazenamento), orienta-se:

1. implementar novas rotinas de higienização das embalagens e alimentos recebidos (lavagem dos 

alimentos e desinfecção de embalagens);

2. higienizar todos os materiais recebidos antes de guardá-los;

3. receber os alimentos no local indicado pelo gestor da Unidade, respeitando a distância mínima 

de 0,9 metro entre o entregador e o funcionário da Unidade;

4. higienizar os “cestos organizadores” para receber os alimentos da feira, que deverão ser 

higienizados seguindo os procedimentos:

. higienizar os hortifrutis no ato do recebimento e armazenar em recipientes higienizados e 

com tampa ou sacos plásticos não recicláveis e limpos. Os hortifrutis que passarão pelo 

tratamento térmico ou cocção devem ser higienizados e armazenados em recipientes 

limpos, como caixas plásticas vazadas;

 . armazenar os hortifrutis em sacos não reciclados e limpos, no ato do recebimento, para 

posterior higienização;

5. limpar as embalagens recebidas, seguindo rigorosamente as orientações técnicas e protocolos 

de higiene da Vigilância Sanitária, antes de colocar alimentos ou materiais dentro da cozinha:

. verificar a integridade das embalagens e das matérias primas e descartar as embalagens 

secundárias e terciárias antes do armazenamento;

. realizar higienização com água e sabão neutro ou álcool líquido a 70% ou outro sanitizante e 

pano descartável antes de armazenar os produtos que apresentem apenas a embalagem 

primária;

. não dispor os produtos diretamente no chão e deve ser evitado colocá-los nas bancadas de 

preparo. Sempre que possível, utilizar pallets. Caso sejam utilizadas bancadas, providenciar 

sua higienização em seguida;
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. prever a quarentena, em uma sala separada, respeitando os tempos estabelecidos no quadro 

abaixo, de produtos cuja higienização das embalagens com água e sabão neutro ou álcool a 70% 

não tenha sido possível ser realizada.

PERSISTÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS EM SUPERFÍCIES*

Plástico 5 dias

Papel 4-5 dias

Vidro 4 dias

Madeira 4 dias

Aço 4-5 dias

Luva Cirúrgica 8 horas

Alumínio 2-8 horas

* Colocar a data do recebimento para identificar o tempo correto da quarentena
das matérias-primas, ingredientes e embalagens
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11.6 - Sala dos educadores/professores

. higienizar as mãos ao entrar neste espaço;

. manter distanciamento linear de 0,9 metro entre os profissionais;

. usar obrigatoriamente a máscara;

. manter portas e janelas abertas;

. restringir a alimentação neste local.

11.7 - Brinquedos e materiais pedagógicos

. priorizar o uso de brinquedos de material lavável e atóxico (plástico, borracha, acrílico, metal). 

Demais objetos e/ou artefatos, tais como blocos de madeira, fantoches, tecidos, após o uso, 

devem ser mantidos em quarentena por 5 dias;

. manter, se possível, cada grupo/“bolha” com seus próprios brinquedos, livros de literatura e 

objetos/artefatos;

. higienizar os brinquedos após o uso. Os brinquedos poderão ser organizados em cestos ou caixas 

preferencialmente com tampas e identificados - um(a) com “brinquedos higienizados” e outro(a) 

com “brinquedos a higienizar”;

. manter em cada grupo/“bolha” recipiente de limpeza e higienização dos brinquedos;

. organizar cantinhos de leitura priorizando os livros e/ou objetos e artefatos de fácil higienização;

. manter em quarentena, por 5 dias, materiais não laváveis, depois de manipulados;

. utilizar apenas os brinquedos da creche/escola, restringindo o uso de brinquedos que as crianças 

trazem de casa.
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12 - Organização da rotina

 rotina de cuidados e educação deverá ser planejada e discutida por toda a equipe de modo que 

seja estruturada, levando em consideração as medidas de prevenção à Covid-19.

12.1 - Recepção: Circulação de pessoas/Entrada e saída 

. sinalizar o espaço físico referente à entrada com marcação de distanciamento para 

familiares/responsáveis;

 . organizar a entrada e a saída dos bebês e das crianças de modo a evitar aglomerações e filas nos 

portões das instituições. É possível escalonar os horários de entrada e saída ou orientar os 

educadores/professores que busquem as crianças à medida em que forem chegando;

. utilizar portas externas de acesso às salas de atividades e outros espaços, quando existentes;

. manter abertas as portas de áreas com maior circulação, de modo a evitar o uso das maçanetas;

. colocar no chão, ao longo dos espaços da instituição, marcações relacionadas à distância mínima 

conforme critérios dos protocolos aplicáveis;

. escalar profissionais para o controle de fluxo no horário de entrada e para higienização de mãos e 

aferição de temperatura;

. facilitar o acesso a pias ou lavatórios com água, sabonete líquido e papel toalha;

. estabelecer a obrigatoriedade do uso de máscara pelos responsáveis, solicitando que, se possível,  

o mesmo responsável deve levar e buscar a criança todos os dias;

. restringir a circulação dos adultos familiares dentro das instituições;

. limitar o acesso de visitantes ou voluntários ao prédio da instituição;

. restringir a entrada de adultos acompanhando as crianças. Estas deverão ser acompanhadas por 

profissionais no processo de higienização das mãos, verificação de temperatura e 

encaminhamento até a sala de referência. Os responsáveis deverão aguardar a aferição da 

temperatura dos bebês/crianças;

. aferir a temperatura do bebê/criança no momento da entrada (na testa), não permitindo o acesso 

em caso de temperatura igual ou superior a 37,5 º C;

 . lavar as mãos dos bebês/crianças logo na chegada. Caso a instituição não possua pias na entrada, 

orienta-se higienizar a mão com álcool gel 70% e direcioná-la para o local onde estiver seu 

grupamento e, imediatamente na chegada à sala de atividades, realizar a higienização das mãos dos 

bebês e das crianças com água e sabonete líquido.

A
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12.2 - Banho/Troca/Sono

. higienizar banheiros, fraldários, trocadores e banheiras, após o uso por cada bebê/criança, 

garantindo que estejam adequadamente limpos e desinfetados;

. realizar o descarte correto das fraldas e outros materiais usados;

. usar, preferencialmente, luvas de látex descartáveis no momento das trocas/banho dos bebês

e das crianças, quando: entrar em contato com sangue ou fluidos do corpo que contenham

sangue (fezes ou vômitos) claramente visíveis ou quando houver lesões na pele das mãos, como 

cortes, arranhões ou erupções cutâneas;

. suspender o momento de  repouso coletivo, durante o período de retorno gradual. Em caso de 

necessidade individual de sono, higienizar e acomodar os colchonetes e berços de forma a garantir 

um distanciamento de, no mínimo, 0,9 metro.
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12.3 - Desenvolvimento das experiências pedagógicas

As unidades de Educação Infantil são espaços de interações e brincadeiras. Após um longo período 

com as atividades presenciais suspensas, o retorno presencial impõe ressignificações e novos olhares para 

o cotidiano, para os tempos e espaços, para o planejamento e para a organização das experiências 

pedagógicas. No contexto do retorno presencial, os profissionais que trabalham com os bebês e as 

crianças precisam intensificar o processo de escuta e observação, para que possam oferecer 

possibilidades de práticas educativas permeadas pelo acolhimento, pela afetividade e que estejam 

pautadas nos eixos estruturantes do currículo da Educação Infantil - as interações e as brincadeiras.

O trabalho pedagógico deverá ser fundamentado nos documentos oficiais como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI), na Base Nacional Comum Curricular da Educação 

Infantil (BNCC), assim como no currículo dos sistemas de ensino e nos Projetos Políticos-Pedagógicos de 

cada instituição.

O planejamento das propostas pedagógicas deve garantir preceitos e concepções fundamentais 

da Educação Infantil, considerando:

. o cuidar e o educar como práticas indissociáveis;

. o respeito aos bebês e às crianças e suas infâncias;

. a construção de uma proposta pedagógica que garanta a centralidade nos bebês e nas crianças;

. as interações e as brincadeiras;

. as múltiplas linguagens da infância;

. a singularidade e a subjetividade dos bebês e das crianças;

. os contextos socioculturais;

. a indivisibilidade do desenvolvimento infantil;

. o reconhecimento dos bebês e das crianças como sujeitos ativos, competentes e curiosos;

. os direitos que os bebês e as crianças têm de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e 

conhecer-se;

. os processos lúdicos;

. os afetos como mediadores das relações sociais.
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12.4 - A exploração dos espaços/ambientes externos

. priorizar experiências nas áreas externas, organizando o uso desses espaços de acordo com o 

revezamento entre os grupos/“bolhas”;

 . higienizar as mãos das crianças antes e após o uso do parque/área externa;

. utilizar o parque e demais brinquedos da área externa. Após utilização pelo grupo/“bolha”, 

higienizar, principalmente, as superfícies de toque;

. oportunizar, no ambiente externo, o contato com elementos da natureza e outros objetos não 

estruturados;

. oportunizar aos bebês e às crianças o caminhar livremente, subir e descer, cuidar das plantas, 

coletar folhas, galhos e demais elementos da natureza e, ainda, brincadeiras que privilegiem a 

exploração dos movimentos amplos, circuitos, entre outras;

 . organizar os ambientes preferencialmente com brinquedos, objetos e artefatos adequados às 

necessidades de adaptação do momento.
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. os bebês e as crianças da Educação Especial devem ser avaliados de forma individual quanto ao 

retorno ou não das atividades presenciais, a partir de uma análise conjunta entre a 

família/responsáveis, profissionais de saúde e profissionais de educação, considerando os fatores 

biológicos, as condições psicológicas e emocionais e o contexto social e ambiental em que estejam 

inseridos;

 . a criança da Educação Especial que apresente comorbidade deverá ser avaliada pelo seu médico 

quanto à possibilidade de retorno às atividades presenciais. Para tal, a família deverá apresentar 

liberação médica;

. caso não seja liberada a frequência da criança da Educação Especial, orienta-se verificar a 

possibilidade de atendimento de forma presencial nos Centros de Atendimento Educacional 

Especializado (CAEE) e/ou Atendimento Educacional Especializado (AEE) das Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM), conforme disponibilidade desse atendimento na instituição;

 . as deficiências podem ser parte ou expressão de uma condição de saúde, mas não indicam, 

necessariamente, a presença de uma doença ou que o indivíduo deva ser considerado doente. 

Portanto, a presença de uma deficiência em um bebê ou criança por si só não significa que ele 

apresente maior vulnerabilidade ao agravamento pela infecção de SARS-CoV-2. Porém, entre as 

pessoas com deficiência, há as que têm maior fragilidade, por apresentarem problemas de saúde 

preexistentes, considerados como riscos para o agravamento da Covid-19;

. as crianças com deficiência que dependem de maior auxílio para o desenvolvimento de cuidados 

pessoais e para realização das atividades pedagógicas devem ter as medidas de higienização 

reforçadas pelo educador/professor;

 . as crianças que possuem alguma deficiência física ou deficiência intelectual podem precisar de um 

auxílio maior dos profissionais da educação para que as barreiras de proteção sejam alcançadas;

. as crianças autistas, com deficiência intelectual ou deficiências sensoriais não têm obrigatoriedade 

de uso de máscaras, de acordo com o artigo 11, § 2º do Decreto nº 14.400, de 15 de março

de 2021;

. sob a denominação “público da Educação Especial” está uma gama de sujeitos com características 

distintas e um grupo absolutamente heterogêneo, inclusive em relação às condições físicas e de 

saúde. O retorno pode ser pensado de forma remota em termos de ensino regular e presencial no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os bebês e as crianças que apresentam baixa 

imunidade, resistência para utilização de máscaras e lavagem das mãos e outras questões

que impeçam esses sujeitos de conviver, neste momento, com outras pessoas no espaço

escolar, porém, conseguem ambientar-se em uma sala específica, como a Sala de Recursos

Multifuncionais (SRM). Nesse caso, coordenação pedagógica e professores da turma elaborarão o 

plano de ação, garantindo a oferta de outras formas de ensino baseadas nas potencialidades e 

especificidades da criança.

13 - Educação Especial
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instituição deverá trabalhar de forma que o profissional do transporte escolar esteja ciente da 

organização e dos protocolos construídos para o retorno presencial. Sendo assim, é importante:

. dialogar com as famílias que optarem pelo transporte escolar para as crianças, considerando a 

necessidade de que a creche/escola, a família e os profissionais do transporte escolar tenham 

regras e combinados bem estabelecidos;

. disponibilizar ao responsável pelo transporte escolar o documento impresso com as orientações 

que sejam pertinentes ao serviço e solicitar ciência, por meio de assinatura;

 . solicitar que, em caso suspeito ou confirmado para Covid-19 entre os ocupantes do transporte 

escolar, a instituição seja comunicada;

 . orientar o responsável condutor da criança para que, na chegada à instituição, aguarde a aferição 

da sua temperatura, bem como o cumprimento dos demais protocolos, visto que, se constatados 

sintomas causados pela Covid-19, deverá retornar com a criança para os cuidados familiares. Para 

evitar contratempos, é recomendável que o mesmo procedimento seja feito pelo transporte 

antes do deslocamento casa/instituição.

14 - Transporte escolar

A
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o planejar a retomada das atividades educacionais presenciais na Educação Infantil, é importante 

considerar que as orientações elencadas neste material são construções históricas, datadas, provisórias e 

sujeitas a adaptações, seja pela decisão das autoridades competentes, pelas novas descobertas científicas 

ou pelo aprendizado e necessidades de adequações durante a implementação.

Esse “novo tempo” nos impõe muitos desafios. No entanto, sabemos que qualquer caminho a ser 

trilhado neste momento somente será possível com ações intersetoriais, com os necessários diálogos 

entre famílias e instituições, tendo como premissa a garantia do direito de uma educação de qualidade 

para nossos bebês e nossas crianças. Os desafios estarão presentes, mas fica a certeza de que

estaremos juntas(os) e fortalecidas(os) na perspectiva freiriana de “Anunciar: tempo de cuidar, aprender

e transformar” (Secretaria de Educação, junho de 2021).

15 - Considerações finais

A
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1 - Termo de Consentimento:

Termo de Consentimento Instituições de Educação Infantil - Juiz de Fora/MG

Eu,                , portador(a) do RG 

nº _______________, responsável por ________________________________________________,

data de nascimento: ___________________, matriculado(a) nesta Instituição de Educação Infantil, 

declaro, para os fins que se fizerem necessários, que, tendo em vista a pandemia da Covid-19 e os 

protocolos sanitários para o retorno às aulas presenciais, estou ciente das informações contidas neste 

Termo de Consentimento e me responsabilizo em seguir os itens descritos abaixo:

1) O uso de máscara é obrigatório para entrada e permanência na escola. A exceção será 

permitida para crianças menores de 2 anos de idade ou estudantes amparados pelo

Decreto nº 14.400/2021 que desobriga estudantes com deficiência intelectual, sensorial ou 

autista a fazer o uso da máscara, diante da não adaptação.

2) Não será permitida a entrada de bebês e crianças na Instituição com temperatura corporal 

acima de 37,5º C ou com algum sintoma de Covid-19 (febre, tosse, coriza, dentre outros). 

Isso também vale para as crianças que chegam à creche/escola por meio de transporte 

escolar.

3) Estou ciente de que, caso o bebê ou a criança sob a minha responsabilidade apresente, ao 

longo do horário das atividades presenciais, quaisquer sintomas relacionados à Covid-19, 

deverei buscá-lo e levá-lo até uma Unidade de Saúde para atendimento médico.

4) Estou ciente de que, caso o bebê ou a criança sob a minha responsabilidade apresente 

suspeita ou tenha caso de Covid-19 confirmado, a creche/escola tomará as decisões 

cabíveis observando critérios do Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades de Ensino 

Presencial no Contexto da Pandemia da Covid-19  no município de Juiz de Fora.

5) Comprometo-me a realizar a higienização diária de mochilas e objetos pessoais do 

bebê/criança sob a minha responsabilidade antes e depois do retorno da creche/escola.

6) Tenho ciência de que não será permitido o compartilhamento de máscaras, garrafas e/ou 

copos, materiais escolares de uso individual, brinquedos, livros, dentre outros.

7) Tenho ciência de que, para o retorno às aulas presenciais, a creche/escola irá adotar o 

sistema de atendimento por turnos ou grupos/“bolhas”, a fim de resguardar a saúde e a 

segurança do bebê ou da criança e de todos os profissionais.

8) Tenho ciência de que serei comunicado pela creche/escola quanto ao turno ou 

grupo/“bolha” que meu(minha) filho(a) deverá comparecer presencialmente, seguindo 

critérios definidos pela Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e instituição escolar.

18 - Anexos
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9) Tenho ciência de que deverei seguir, rigorosamente, o turno de 

atendimento estabelecido para meu(minha) filho(a), ficando proibido que eu o(a) 

encaminhe para a creche/escola em turno ou dia diferente daquele informado pela 

instituição.

10) Tenho ciência de que deverei cumprir os horários de chegada e saída, de modo a não 

comprometer o trabalho de higienização dos espaços entre os turnos.

11) Tenho ciência de que, caso eu não autorize o retorno de meu(minha) filho(a) às atividades 

presenciais, deverei mediar as propostas enviadas pela instituição para realização no 

ambiente familiar, assegurando os direitos dos bebês e das crianças às interações e 

brincadeiras. Todas as atividades propostas terão o objetivo de fortalecer os vínculos entre 

bebês, crianças, instituição e família, e estarão vinculadas ao Projeto Político-Pedagógico.

12) Estou ciente de que, quando necessitar entrar em contato com a creche/escola, devo 

priorizar o contato não presencial, optando pelo envio de bilhetes, telefonemas ou outras 

formas de comunicação a distância.

13) Nos casos em que se faça necessário o meu comparecimento presencial à creche/escola, 

devo usar obrigatoriamente a máscara, higienizar as mãos, manter o distanciamento social e 

seguir as demais orientações da instituição.

14) Caso haja o agravamento da pandemia da Covid-19, a Secretaria de Educação poderá 

suspender as atividades presenciais.

15) Tenho ciência de que, caso a criança sob minha responsabilidade apresente comorbidade, 

devo apresentar a avaliação médica para o retorno presencial.

16) Tenho ciência de que, caso a criança sob minha responsabilidade seja público da Educação 

Especial, posso optar pelo seu retorno presencial somente às salas de AEE ou nos CAEEs. 

Nesse caso, tenho ciência de que o atendimento presencial nesses espaços não substitui as 

aulas escolares presenciais.

Considerando todos os itens deste Termo de Consentimento e o fato de o retorno às atividades 

presenciais, neste momento, ser facultativo (ou seja, por opção das famílias), eu:

(     )  Autorizo

(     )  Não autorizo

Juiz de Fora,            de                                    de 2021.

_____________________________________________

Assinatura do responsável legal

ou grupo/“bolha” 



40

2 - Links para formação:

01 - Conhecimentos para proteger a vida
https://www.youtube.com/watch?v=fC4U4DPPBJE 

02 - Água e sabão ou álcool em gel? O que é melhor para as crianças?
https://papodemae.uol.com.br/noticias/agua-e-sabao-ou-alcool-em-gel-o-que-e-melhor-para-as-
criancas.html

03 - A microbiologia e os cuidados
https://avisala.org.br/index.php/assunto/jeitos-de-cuidar/a-microbiologia-e-os-cuidados

04 - Um ambiente seguro e saudável na Educação Infantil
https://avisala.org.br/index.php/assunto/jeitos-de-cuidar/um-ambiente-seguro-e-saudavel-na-
educacao-infantil/

05 - Conhecimentos que protegem vidas
https://avisala.org.br/index.php/noticias/conhecimento-que-protegem-vidas/

06 - Para cada ambiente um cuidado especial
https://avisala.org.br/index.php/assunto/jeitos-de-cuidar/para-cada-ambiente-um-cuidado-
especial/

07 - Cuidar de quem cuida
https://avisala.org.br/index.php/noticias/cuidar-de-quem-cuida/

08 - As praças públicas e as crianças
https://papodemae.uol.com.br/noticias/pracas-publicas-e-criancas.html

09 - Conhecimentos que protegem vidas
https://avisala.org.br/index.php/noticias/conhecimentos-que-protegem-vidas/

10 - Relações famílias e profissionais de educação infantil na perspectiva das crianças
https://revista.unitins.br/index.php/humanidadesinocao/article/view/3959

11 - O círculo de Sinner e a sua importância na limpeza
https://neoclean.com.br/o-circulo-de-sinner-e-a-sua-importancia-na-limpeza

12 - Uma mão lava a outra
https://avisala.org.br/index.php/assunto/jeitos-de-cuidar/uma-mao-lava-outra/

13 - Um ambiente seguro e saudável na Educação Infantil
https://avisala.org.br/index.php/assunto/jeitos-de-cuidar/um-ambiente-seguro-e-saudavel-na-
educacao-infantil/
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14 - “O Retorno”
Precisamos refletir sobre o retorno das crianças à escola na pós-quarentena.
Damaris Gomes Maranhão aborda questões relevantes sobre o tema
https://avisala.org.br/index.php/noticias/o-retorno

15 - Higiene e Precauções Padrão em Creches e Pré-Escolas
https://caminhosdocuidar.avisala.org/blog/index.php?entryid=32

16 - Projeto Caminhos do Cuidar - mais uma ação do Avisa Lá
https://avisala.org.br/index.php/noticias/projeto-caminhos-do-cuidar-mais-uma-acao-do-avisa-la/

17 - Cuidados com o corpo das Crianças
https://avisala.org.br/index.php/noticias/cuidados-com-o-corpo-das-criancas/

18 - Por que morrem mais crianças no Brasil por Covid?
https://open.spotify.com/episode/6QMiL1GjBoItgK8GEb4Syo

19 - RESPIRA, PROFESSORA! Com Mel Maranhão!
https://www.youtube.com/watch?v=XxgzrYK-5k8

20 - Caminhos do Cuidar - Saúde - Grupo 1 - Encontro 1
https://www.youtube.com/watch?v=jO9JgDhc5pk

21 - Caminhos do Cuidar - Saúde e Bem-estar - Grupo 3 - Encontro 2
https://www.youtube.com/watch?v=c_TvXgWFnck

22 - Caminhos do Cuidar - Saúde e Bem-estar - Encontro 3 - Grupo 2
https://www.youtube.com/watch?v=jfHmXzLtZdg

23 - Caminhos do Cuidar - Saúde e Bem-estar - Grupo 2 - Encontro 4
https://www.youtube.com/watch?v=AxfSBdqkKHs

24 - O ESPIRRO - (THE SNEEZE) - TV SAÚDE
https://www.youtube.com/watch?v=defTJs6eO4A

25 - Atlas do Corpo Humano - Defesa e Reparo
https://www.youtube.com/watch?v=GdFmE_9DsYU

26 - Vacinação e Caderneta de Saúde da Criança
https://www.youtube.com/watch?v=uoKdkWH3mQk

27 - Cuidados com o corpo das crianças nos CEis e EMEIs
Aula Aberta Profª Dra. Damaris Gomes Maranhão
https://www.youtube.com/watch?v=bP_IiwnCqV4
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3 - Atualizações em relação à versão anterior:

Capa - inclusão do mês de produção e da versão do documento

Página 2 - inclusão do mês de produção e da versão do documento

Página 4 - renumeração de páginas

Página 10 - alteração no texto

Página 16 - alteração na medida de distanciamento

Página 18 - alteração na medida de distanciamento

Página 19 - alteração na medida de distanciamento e agrupamento do conteúdo das páginas 19 e 20

Página 21 - renumeração para página 20

Página 22 - alteração na medida de distanciamento e renumeração do item para 11.1 e da página para 21

Página 23 - renumeração dos itens para 11.2 e 11.3 e da página para 22

Página 24 - renumeração dos itens para 11.4 e 11.5 e da página para 23

Página 25 - renumeração para página 24

Página 26 - alteração na medida de distanciamento e renumeração para página 25

Página 27 - renumeração para página 26

Página 28 - alteração na medida de distanciamento e renumeração dos itens para 11.6 e 11.7 e da página para 27

Página 29 - renumeração para página 28

Página 30 - alteração na medida de distanciamento e renumeração para página 29

Página 31 - renumeração para página 30

Página 32 - renumeração para página 31

Página 33 - renumeração para página 32

Página 34 - renumeração para página 33

Página 35 - renumeração para página 34 e inclusão de numeração nos itens

Página 36 - renumeração para página 35 e inclusão de numeração nos itens

Página 37 - renumeração para página 36

Página 38 - renumeração para página 37

Página 39 - renumeração para página 38

Página 40 - renumeração para página 39 e inclusão de numeração nos itens

Página 41 - renumeração para página 40 e inclusão de numeração nos itens

Página 42 - renumeração para página 41




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43

