
RETORNO ÀS  
ATIVIDADES PRESENCIAIS 



Esta cartilha traz uma síntese das orientações do nosso protocolo de retorno estruturado sob 
gestão e responsabilidade técnica da Dra. Andrea Dambroski, médica Pediatra e membro da 
Sociedade Brasileira de Pediatria, responsável pelo Departamento de Saúde Escolar do Grupo 
Positivo, com apoio da Dra. Liliana Araújo Fernandes, Médica do Trabalho, além de uma 
grande equipe com representantes de todas as áreas. 
 
O Protocolo de retorno do Grupo Positivo passou também pela análise e validação da 
consultora Dra. Rose Copelman, professora adjunta de saúde do trabalhador da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro, médica do trabalho, mestre em saúde pública pela 
Fiocruz, com experiência na atuação em diversas empresas na prevenção de COVID-19 
desde o início da pandemia.  

Carta aos pais 



Retomar as atividades presenciais é um processo delicado e que demandará o esforço de 
toda a comunidade escolar: direção, coordenação, professores, funcionários, responsáveis 
e alunos. Por isso, preparamos esta cartilha, que traz um resumo do protocolo geral com as 
informações mais relevantes para que o retorno seja bem sucedido. 
 
Asseguramos que tomamos as melhores medidas, baseadas em diretrizes vigentes da 
Organização Mundial de Saúde - OMS e diretrizes nacionais e estaduais  para que nossos 
alunos tenham um retorno seguro. Consideramos as particularidades de cada uma das 
nossas unidades para que as medidas sejam individualizadas e eficazes na retomada e 
manutenção das atividades presenciais.  
 
Informamos ainda que, caso aconteça qualquer evolução do cenário e mudanças nas 
orientações dos órgãos competentes, poderão haver alterações nas medidas ou 
orientações presentes no nosso protocolo e nessa cartilha. 
 
Estamos fazendo o nosso melhor e contamos com vocês para que este enfrentamento seja 
seguro e eficaz. Agradecemos desde já pela sua confiança em nosso Colégio. 
 
 
Atenciosamente,  
Colégio Vila Olímpia 
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INFORMAÇÕES GERAIS 
SOBRE A COVID-19 



É uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que 
provoca um quadro clínico, variando de infecções 
assintomáticas a quadros respiratórios graves.  

Até o presente momento, sabe-se que o vírus pode ser 
transmitido pelo ar, através do contato com secreções 
contaminadas, como gotículas de saliva, aerossóis, tosse e 
espirros, e pelo contato direto com objetos ou superfícies 
contaminadas, levando em seguida a mão com as 
partículas infecciosas ao nariz, olhos ou boca.  

COVID-19 



COMO IDENTIFICAR UM CASO SUSPEITO 

sensação febril ou febre 
(mesmo que relatada) 

calafrios	

dor de garganta	

dor de cabeça	

dor de garganta / tosse 	

coriza	

distúrbios gustativos e/
ou olfativos	

falta de ar	

obstrução nasal 	

diarreia	



Outros sintomas também podem estar presentes, tais como dores musculares, cansaço, 
fadiga, dor abdominal associada ou não à diarréia e lesões de pele. 
  
Aqueles que apresentarem sinais de gravidade como falta de ar, desconforto respiratório, 
coloração azulada de lábios ou rosto, desidratação ou inapetência deverão procurar 
atendimento em um serviço de urgência.  

a avaliação, o diagnóstico e a condução de casos 
suspeitos e confirmados seguirão sempre as 

recomendações atualizadas do Ministério da Saúde e 
órgãos reguladores 



MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
REGRAS DE OURO 

 



Durante o deslocamento, assegurar que ocorra uma boa ventilação no interior 
do veículo, preferencialmente, com ventilação natural; 
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Obrigatório uso de máscaras  

Etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros. 

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

Proibido cumprimentar com aperto de mãos, beijos e/ou abraços; 

Respeitar o distanciamento e as marcações feitas ; 

Evitar o contato com as superfícies, como por exemplo, pega-mãos, corrimãos, 
barras de apoio, catracas e leitores de bilhetes/cartões; 

REGRAS DE OURO 

Manter o cabelo preso, evitar usar acessórios pessoais, como 
brincos, anéis e relógios e manter as unhas limpas e aparadas.  
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REGRAS DE OURO 
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15 Respeitar setas indicativas de sentidos (sobe e desce das escadas por exemplo). 

Manter o distanciamento   mínimo de uma pessoa a cada 5 (cinco) 
degraus nas escadas, obedecendo cartazes informativos. 

Não partilhar alimentos e não utilizar os mesmos utensílios, como 
copos, talheres, pratos entre outros. 

Não permanecer em grupos. 

Não manusear celulares e demais eletrônicos no interior da unidade. 

Manter a limpeza e desinfecção de equipamentos coletivos após a 
utilização (para colaboradores). 

Não compartilhar objetos  e materiais. 



MÁSCARA 



  



A máscara precisa cobrir totalmente nariz e boca, e deve estar bem 
ajustada no rosto, sem deixar espaço nas laterais. 
 
A máscara deve possuir uma dupla camada de tecido, sendo a 
camada externa de tecido mais grosso. Tecidos de trama aberta não 
devem ser utilizados, pois não fazem a contenção adequada de 
gotículas. 
 
A máscara é de uso individual. 

MÁSCARA 

A parte frontal da máscara não deve ser tocada. 
 
As mãos devem ser higienizadas antes da colocação ou 
retirada da máscara. 
 
É importante que as máscaras sejam confeccionadas nas 
medidas certas para a idade e tamanho da criança. 



Evitar tecidos que possam irritar a pele, como poliéster puro ou 
sintéticos. Preferir tecidos de algodão, com dupla camada. 
 
Durante as refeições as máscaras devem ser colocadas em saco 
plástico junto com as usadas e, após o lanche, é necessário colocar 
uma máscara limpa. 
 
Devem ser enviadas pelo menos 2 máscaras extras e sacos plásticos 
identificados para máscaras sujas e limpas. 
 
O uso da máscara por crianças deve ser supervisionado por um adulto.  
 

MÁSCARA 



MÁSCARA 

Apesar de a OMS preconizar o uso obrigatório de máscaras 
somente para crianças acima de 12 anos, a própria entidade 
reconhece que deve ser considerado o risco local de 
transmissão e as recomendações das autoridades locais de 
saúde.	
 
No Brasil, com base na Lei Federal 14.019 de 2 de julho de 
2020, o uso da máscara deve ser constante e obrigatório para 
TODOS, exceto crianças menores de 3 anos, transtorno do 
espectro autista ou deficiências que impeçam o uso 
adequado.	
 
Caso a criança não possua autonomia ou destreza para 
utilizá-la de forma correta, sugerimos que a família opte por 
manter o ensino remoto, tanto para a segurança da criança 
quanto de colegas e funcionários. 



ÁLCOOL 
EM GEL 



Colocar uma pequena quantidade de álcool na palma 
das mãos (quantidade suficiente para atender toda a 
superfície de mãos e punho). 
 
Esfregar as mãos com o álcool por cerca de 20 segundos. 
Se o produto tiver evaporado antes desse tempo, 
acrescentar uma quantidade adicional.  
 
Esperar que as mãos estejam completamente secas, 
para tocar utensílios, rostos, pessoas, pacientes etc. 

ÁLCOOL EM GEL 



Higienizar as mãos  
antes e depois de: 

 
●  Tocar em nariz, olhos ou boca. 
●  Colocar, retirar ou tocar na máscara 

de proteção. 
●  Chegar e sair da escola. 
●  Abastecer a garrafa de água no 

bebedouro. 
●  Fazer o intervalo das refeições. 

●  Usar espaços coletivos (ex.: pátio, corredores, 
refeitório, transporte público, vans, táxis etc.). 

●  Atividades coletivas (ex.: brincar). 
●  Comer, preparar ou manusear alimentos. 
●  Usar o banheiro. 
●  Tocar qualquer superfície que possa ter sido 

manipulada por outros (ex.: teclado, 
maçaneta, cortina). 

●  Tocar em utensílios já higienizados. 

Orientar os alunos, em casa, que o álcool é um produto 
inflamável e, por isso, é necessário fazer uso responsável 
do produto. Ex.: não ingerir, não aplicar nos colegas, não 
usar para acender fogo, etc. 
 

ÁLCOOL EM GEL 



PREPARAÇÃO DO ALUNO  
PARA RETORNAR À ESCOLA 



Após um longo período em quarentena, a possibilidade do retorno poderá causar uma 
grande expectativa nos alunos, principalmente os menores. Por isso, eles precisam ser 
preparados para o retorno seguro. 
 
O papel da família é fundamental. Converse com seu filho para que entenda que não será 
um retorno normal, e que, por questões de segurança, não será possível tocar, abraçar e 
dividir objetos e lanche. Essa medida evitará  frustrações. 
 
Também é importante que, em casa, ele seja orientado sobre o manuseio correto da 
máscara, como separar as usadas das limpas, sobre a  utilização do álcool gel, etc. 
 
Contamos com o apoio de vocês.  

PAIS E RESPONSÁVEIS 



ORIENTAÇÕES DE 
ENTRADA E SAÍDA 

NA UNIDADE  





O acesso à unidade será restrito, em caso de 
necessidade acontecerá por meio de 
agendamento prévio com gestores. 

O controlador de acesso irá assegurar que 
somente crianças e adolescentes com 
temperatura inferior a 37,1 graus medida pelo 
termômetro infravermelho entrem na unidade 
e se dirijam às salas de aula. 

A temperatura do aluno deverá, sempre que 
possível, ser aferida em casa, antes de se 
encaminhar ao colégio. 

Na Educação Infantil, será realizada uma 
segunda aferição na metade do período de 
permanência na unidade. 

As catracas serão desativadas para 
evitar o contato com o equipamento. 

Os alunos devem seguir diretamente 
para a sala de aula seguindo as regras 
de distanciamento social. 

As saídas serão organizadas para 
evitar aglomerações. 

Haverá dispensers com álcool 70% 
para higienização das mãos. 

Haverá também tapete sanitizante 
para  higienização dos calçados. 

MEDIDAS PARA ENTRADA NA UNIDADE 



AFERIÇÃO DA TEMPERATURA 

Todas essas medidas garantem maior segurança e 
responsabilidade de toda a comunidade escolar 

diante do momento que estamos vivenciando 

O aluno que apresentar temperatura igual ou superior a 37,1 
será encaminhado para sala apropriada, sob supervisão, e os 
pais e/ou responsáveis serão acionados para que possam vir 
buscá-lo.  

Caso seja necessário, a equipe de enfermagem irá até a 
sala de isolamento para avaliar o aluno e seguir com o fluxo 
recomendado. 



GRUPOS 
DE RISCO 



Embora ainda não tenhamos uma definição sobre quais condições estão associadas a formas 
graves de COVID-19 em crianças, a Sociedade Brasileira de Pediatria e outras organizações 
consideram algumas patologias como sendo pertencentes ao grupo de risco.  
 
O Colégio Positivo se preocupa com a segurança dos alunos no retorno às atividades 
presenciais. Portanto, crianças que apresentarem qualquer condição a seguir, deverão 
apresentar atestado médico autorizando o aluno a frequentar as aulas presenciais, caso seja o 
desejo da família.   

GRUPOS DE RISCO - ALUNOS 

Essas informações poderão ser modificadas e 
atualizadas a qualquer momento, de acordo com 

novos estudos e evidências. 



Doença renal crônica. 
 
Paralisia Cerebral. 
 
Doenças hepáticas crônicas. 
 
Idade menor que 1 ano. 
 
Insuficiência adrenal. 
 
Imunodeficiências. 
 
Obesidade. 
 
Síndrome de Cushing. 
 
Síndrome de Down.  
 

CONDIÇÕES PERTENCENTES AO GRUPO DE RISCO  
OU QUE  MERECEM ATENÇÃO ESPECIAL 

Asma moderada ou grave. 
 
Cardiopatias congênitas ou 
adquiridas. 
 
Doenças neuromusculares. 
 
Tratamento imunossupressor.  
 
Doenças reumatológicas autoimunes. 

Essas informações poderão ser modificadas e 
atualizadas a qualquer momento, de acordo com 

novos estudos e evidências. 



Asma leve.  
 
Rinite alérgica. 
 
Cardiopatias congênitas ou 
adquiridas clinicamente estáveis. 
 
Diabetes mellitus. 
 
Doenças da tireoide. 
 
Doença inflamatória intestinal. 
 
Epilepsia isolada. 

Nesses casos, grupo de risco 
e de atenção, recomenda-se 
que os alunos participem das 
aulas de forma remota. 

CONDIÇÕES PERTENCENTES AO GRUPO DE RISCO  
OU QUE  MERECEM ATENÇÃO ESPECIAL 



TRATATIVA DE CASOS  
SUSPEITOS E CONFIRMADOS 



CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS 

Alunos e colaboradores com suspeita ou diagnóstico de infecção 
pela Covid-19, deverão permanecer afastados por um período de 
10 (dez) dias, seguindo novas recomendações do Ministério da 
Saúde. 
O retorno será permitido somente com a apresentação de 
documento médico que ateste que o paciente está há pelo menos 
24 horas sem febre, sintomas ou uso de medicamento. 

Atender casos 
suspeitos 

encaminhados 

Realizar registro em 
“Ficha Covid-19”. 

Realizar validação 
de suspeita 
conforme 

recomendações 
médicas 

Isolar casos 
confirmados em 

espaço determinado 
pelo Administrativo 

da Unidade 

Comunicar os pais 
sobre a necessidade 
de buscar o aluno e 

orientá-los a procurar 
atendimento médico. 

Obs.: Em casos de 
urgência, será feita 

a remoção por 
ambulância.  
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CONTATANTES DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS 

 
Contatos próximos de caso suspeito ou confirmado, deverão permanecer 
em isolamento por um período de 14 (quatorze) dias, a contar da data de 
início dos sintomas ou data do teste (RT-PCR) do caso em questão.  
 
Se o caso suspeito ou confirmado se referir a aluno ou professor de uma 
turma específica, a necessidade ou não de suspensão das aulas 
presenciais na referida turma será avaliada pelo nosso Comitê de Saúde e 
Segurança. 
 
Se detectado SURTO, as aulas presenciais poderão ser suspensas e a 
Vigilância Epidemiológica será informada para que seja realizado o 
monitoramento dos casos. 
 
 



O QUE O ALUNO DEVE  
LEVAR PARA O COLÉGIO 



O QUE O ALUNO DEVERÁ LEVAR PARA O COLÉGIO 

*** Identificar com marcador permanente o 
nome da criança. Um deles com a anotação 
de “máscara limpa” e outro “máscara usada”.	

* O material didático será de uso individual. O 
aluno deverá trazê-lo e levá-lo para casa todos 
os dias. 

Mochila  
com: livro didático, 
caderno e estojo 
completo*.  

Educação 
Infantil  
meia ou 
sapatilha 
antiderrapante 

Garrafinha  
cheia de água 

2 máscaras  
para troca 

Lanche  
devidamente  
embalado** 

2 pacotes de 
plástico  
(ziplop ou outro) ou 
envelope de papel 
para armazenar as 
máscaras***.  

** O restaurante atenderá os alunos durante a 
permanência na escola para almoço e lanche 
 



LANCHE 

O QUE RECOMENDAMOS: 
  
Alimentos de fácil 
armazenamento e que não 
necessitem de refrigeração 
na escola, tais como:  
 •  sucos integrais •  mini sanduíches •  pães com recheios •  frutas inteiras •  bolos simples •  cookies integrais caseiros 
etc. 

O QUE NÃO 
RECOMENDAMOS:  
 
Alimentos industrializados ou 
gordurosos, como:  
 •  biscoitos tipo recheados •  salgados fritos •  refrigerantes •  salgadinhos  •  balas ou pirulitos •  etc. 
 
 



ADEQUAÇÕES  
NA UNIDADE 



ADEQUAÇÕES NA UNIDADE 

Lanche respeitando o distanciamento social.  
 
Bebedouros somente como torneira para 
reabastecer a garrafinha, caso necessário. 
 
Biblioteca fechada. 
 
Sinalizações para manter o distanciamento. 
 

Uso de elevadores e escadas – orientações.  
 
Acesso de pais e responsáveis somente com 
autorização do gestor e horário marcado. 
 
Dispensers de álcool em gel em toda a 
unidade. 
 
Higienização frequente dos ambientes e 
superfícies de uso comum como maçanetas, 
corrimão, bebedouros… 



Portas e janelas, sempre que possível, serão mantidas 
abertas para que os ambientes permaneçam arejados. 
 
As carteiras estarão reorganizadas para manter o 
distanciamento mínimo permitido por lei, e serão 
higienizadas no intervalo das aulas e final das aulas. 
 
Não será permitido o uso de brinquedos ou materiais 
que possam ser compartilhados. 
 
Haverá cartazes informativos com os cuidados e 
orientações para o combate à COVID-19. 
 
A equipe da enfermaria estará preparada para atender 
casos suspeitos conforme protocolo e orientação do 
Departamento de Saúde Escolar. 

ADEQUAÇÕES NA UNIDADE 



CONSIDERAÇÕES  
FINAIS 



Reiteramos que todas as medidas de segurança e higiene que estamos adotando seguem as 
referências das diretrizes vigentes Ministério da Saúde, assim como das diretrizes estaduais e 
municipais. 
 
Aproveitamos a oportunidade para agradecer profundamente por todo o apoio de cada 
uma das famílias que fazem parte da nossa, mesmo antes da pandemia, e principalmente 
durante o ensino remoto. Contamos com esse mesmo apoio para o retorno as atividades 
presenciais com segurança, seguindo as medidas descritas nessa cartilha. 
 
Manteremos todos os pais e responsáveis informados conforme ocorrerem mudanças. 
 
Por fim, estamos felizes e ansiosos pelo nosso reencontro. 
 
Atenciosamente, 
Colégio Vila Olímpia 

PAIS E RESPONSÁVEIS 




