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Queridas famílias:

Estamos diante de uma pandemia, causada pela transmissão de um vírus que a ciência vem conhecendo as 
suas variações a cada dia. 

As informações estão sendo atualizada a todo instante, com muita aquisição de novos conhecimentos, 
continuamente.

As orientações nesse guia estão alinhados aos conhecimentos mais atuais no momento. Frequentemente 
atualizaremos esse guia de acordo com as informações cientificas e do contesto social.

A qualquer tempo, como já experimentado anteriormente, estas orientações poderão ser revistas e alteradas, 
caso a incidência local seja modificada ou novos parâmetros sejam apresentados ou impostos pelas 
autoridades.
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Vírus SARS-COV-2 (Coronavírus causador da COVID-19)

Formas de transmissão: 

 • Gotículas ou aerossóis emitidos por via respiratória ao falar, gritar, tossir, 
  espirrar, cantar, e durante a execução de instrumentos de sopro. Sendo assim, a  
  ocorrência de ajuntamentos humanos ou de aglomerações aumenta o risco de contágio. 

  A transmissão também ocorre, em menor grau, se  as mãos tocam superfícies contaminadas e,  
  em seguida, entram em contato com as mucosas da boca, nariz e olhos de pessoas suscetíveis.

 Período de incubação do vírus:  

 • 2 a 7 dias (média de 2 dias).

Sintomas mais frequentes:

 • temperatura maior que 37,8ºC, 
 • diminuição do apetite, 
 • coriza, 
 • obstrução nasal, 
 • tosse, 
 • dor de cabeça, 
 • dor de garganta, 
 • dor abdominal,
 • dores no corpo, 
 • alteração de paladar ou olfato, 
 • diarreia, 
 • vômito, 
 • conjuntivite, 
 • fadiga e,
 • na evolução, desconforto respiratório.
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Principais práticas de segurança:   

 • higienização frequente das mãos com água e sabão ou (na ausência destes) álcool a 70%;

 •  higienização dos ambientes, 

 • distanciamento físico (acima de 1 m entre pessoas) 

 • uso de máscara (NB: é recomendado o uso de máscara com tripla camada, preferentemente  
  modelos N95 ou PFF2).

Fatores de Risco Grave para Covid-19: 

 • pessoas maiores de 65 anos de idade; 

 • pacientes com comorbidades, tais como diabetes, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência  
  cardíaca, alterações circulatórias (varizes, uso de anticoncepcionais orais e acido  
  acetilsalicílico-AAS, tabagistas, revascularizados, trombofilia), doença pulmonar crônica,  
  asma perene de moderada a grave, doença renal crônica; 

 • usuários de medicamentos imunossupressores ou de medicamentos imunobiológicos; 

 • pessoas em tratamento para câncer; 

 • pessoas com obesidade grave (índice de massa corpórea [IMC] > 35); 

 • gestantes e puérperas (mulheres até 40 dias pós-parto).

Contactantes de indivíduos positivos para COVID-19, sintomáticos ou não:

 • A criança ou adulto (professor ou funcionário) que tiver tido contato direto com indivíduo  
  que apresente um teste de detecção de vírus positivo, apresentando ou não sintomas, deve  
  permanecer em domicílio a partir do momento em que saiba desse contato, recebendo os  
  cuidados necessários (e, no caso das crianças, participando das atividades online da escola,  
  caso sintam-se bem), e só retornará à escola após passado o tempo abaixo discriminado. 

 • O teste molecular para SARS-COV2/COVID-19 (RT-PCR de swab de nasofaringe e orofaringe)  
  só será considerado válido (seja positivo ou negativo) se for realizado no tempo necessário à  
  maior confiabilidade do resultado, a saber:
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 • Casos confirmados de contágio pelo SARS-COV-2 (COVID-19):

  A criança/adulto com teste positivo ficará em isolamento domiciliar conforme a tabela acima,  
  sob cuidados da família e acompanhamento médico.

 
Outras medidas necessárias:

 • Comunicação e Co-responsabilidade das famílias

 • É extremamente necessário que a comunicação entre a escola e as famílias seja a mais clara  
  possível. A família tem por obrigação social informar a escola sobre contatos ou sintomas que  
  envolvam o núcleo familiar e de relações das crianças da escola.

 • Professores, funcionários e pais de alunos que tiveram contato com o caso suspeito ou  
  positivo serão informados.

 • Irmãos de alunos suspeitos ou positivos deverão também permanecer em isolamento domiciliar  
  por 14 (quatorze) dias, mesmo que não apresentem sintomas em nenhum momento.

 • Pais ou responsáveis precisam informar os professores sobre o estado de saúde da criança na  
  entrada e ficarem atentos aos telefones, em caso de necessidade de comunicação escola –  
  família.

Condição de Saúde Teste de RT-PCR *  
(resultado em até 2 dias)

Teste rápido
(resultado no mesmo dia)

Teste

Assintomática(o) após no mínimo 4 dias após no mínimo 4 dias

Sintomas suspeitos após no mínimo 2 dias após no mínimo 2 dias

* OBS 1:  se um dos membros de uma família for positivo em um teste, todos são considerados também positivos.

OBS 2:  o retorno à escola de crianças ou adultos que apresentem sintomas sugestivos de COVID-19 só poderá ocorrer se o teste 
molecular for negativo e após 36 horas sem sintomas.
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Medidas realizadas pelo núcleo familiar:

 • Higienizar mãos e material escolar;

 • Avaliar a criança antes de sair de casa;

 • Observar a distância de 1 metro entre pessoas (crianças e adultos); 

 • Não enviar as crianças que tenham dois ou mais dos sintomas acima;

 • Enviar as máscaras acondicionadas em embalagens higienizadas;

 • Comunicar diariamente o estado de saúde da criança aos professores e ficar atentos aos  
  telefones, no período que a criança estiver na escola.

Lavagem das mãos

 • A lavagem das mãos é essencial, seja no ambiente escolar ou fora 
  dele. Consiste em lavar todas as partes das mãos com água e sabão por  
  pelo menos 20 (vinte) segundos, com uma secagem cuidadosa, se possível  
  usando uma toalha de papel descartável.

Álcool a 70% 

 • Mantem-se o uso álcool em gel 70% nos totens nas entradas da escola, nas  
  entradas das salas e em estações espalhadas pelos locais de passagem. Para  
  as crianças da Educação Infantil, utiliza-se álcool líquido 70%, pelo risco  
  de colocarem as mãos com álcool na boca ou nos olhos.

  É obrigatória a higienização das mãos das crianças e dos adultos na entrada da escola.

OBS: o uso inadequado do álcool gel pode levar à intoxicação em crianças; lesão de córnea, se a mão embebida 
em álcool for levada aos olhos; e queimaduras por fogo (dado que o álcool em gel torna a chama invisível).
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Entrada e Saída 

 • O acesso de pais e responsáveis ao interior da escola só se realiza nos dias  
  dos versos do ano escolar da criança e em festividades da escola,  
  conforme estipulado em circulares específicas. 

OBS.: as crianças do Maternal podem ser acompanhadas por 1 (um) familiar; quanto às 
crianças do Jardim, o Responsável pode entrar se houver dificuldade em entrar com a professora ou auxiliar.

Os acessos para entrada e saída dos alunos são: o Portão azul da Rua João Godoy, para os alunos do 1º E 2º 
ano do Ensino Fundamental e Jardins; e o Portão do Forno/Cantinho dos Pais, para os alunos do 3º e 4º ano 
do Ensino Fundamental e Maternais.
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Uso de máscara

 • O uso da máscara é obrigatório apenas para professores e colaboradores nos espaços fechados.

  São recomendadas máscaras de tecido com 3 camadas (tripla proteção) e dos modelos N95  
  ou PFF2. Aqueles alunos que optarem pelo uso de máscaras devem trazer 4 (quatro) máscaras (lisas ou  
  com estampas suaves) devidamente higienizadas para troca durante o período de aulas.  

  Antes e depois da troca de máscaras, os alunos higienizam suas mãos com água e sabão,  
  ou álcool 70%; as máscaras são trocadas após as refeições/lanches.

Distanciamento Social

 • Mantem-se distanciamento de 1 metro entre os alunos e professores  
  nas salas de aula, nos banheiros e nas filas, havendo marcações de  
  distanciamento no piso.

 • Apenas os professores que atuam diretamente com crianças da Educação Infantil podem  
       aproximar-se mais das crianças.

Alimentação

 • Há os lanches e o almoço nas dependências da escola.

 • O lanche será feito pela cozinha da escola e acondicionado em embalagens pela equipe  
  responsável.

 • A louça será fornecida pela escola e será de uso individual.

 • Na Educação Infantil, a professora poderá manipular os alimentos de forma segura após a  
  higienização das mãos, e fazendo o uso de máscara.

Eventos, Reuniões (de classe e com os Pais), Festas e  
Apresentações Escolares

 Todos os eventos acima estão retornando o quanto possível para o caráter  
 presencial, mas são determinados em circulares específicas.
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Comitê Local de Monitoramento de Protocolos Sanitários 
(“Comissão de Apoio às Aulas Manacá”)

 • Alexandre Funcia de Azeredo Silva, Pediatra ampliado pela Antroposofia, Homeopata e  
  pai da escola;

 • Andrea Cascino Carreiro, professora da Educação Infantil; 

 • Cristina Ramirez Paschoalin, diretora; 

 • Fernanda Ferreira Veras, nutricionista, empresa Nutrenza. 

 • Luiz Rosa Filho, administrador;

 • Milton Roberto Tortella, ex-presidente da Associação Pedagógica Ânima;

 • Rafael Santos de Jesus, secretário escolar;

 • Roberta Fernandes Leandro, professora do 3º ano do Ensino Fundamental
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