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Prezados arvenseanos,

Estamos iniciando mais um ano letivo e o Decreto 
40.939/2020 continua em vigor. Desta forma, continu-
aremos seguindo um rígido protocolo de segurança sa-
nitária e zelando pela saúde de nossos(as) alunos(as) e 
colaboradores(as).

Para conseguirmos desenvolver comportamentos que 
se adequem às exigências sanitárias, nossa comunida-
de arvenseana precisará se dedicar, ao máximo, para 
dominar e praticar os cuidados de higiene pessoal e 
coletiva que trazemos neste Plano Estratégico de Re-
tomada às Atividades Presencias do Arvense (Perapa). 

Este documento traz os principais protocolos e medi-
das nacionais e internacionais de prevenção, combate 
e monitoramento do contágio da Covid-19 e foi prepa-
rado pelo nosso Comitê Central, com o apoio da em-
presa Evolue, especialista em biossegurança e segu-
rança do trabalho, e as opiniões e sugestões da nossa 
comunidade arvenseana.

 

Este ícone sinalizará os pontos mais importantes 
para pais e responsáveis arvenseanos. Utilizamos 
as opiniões dos familiares para encontrar soluções 
e trabalhar de forma assertiva na direção que mais 
importa para nossa comunidade.

1.	Se	você	tiver	algum	sintoma	gri-
pal,	fique	em	casa.	

2.	Lave	as	mãos	com	água	e	sabão	
constantemente	ou	utilize	o	álcool	
em	gel	70%.

3.	Utilize	máscaras	adequadamente.	

4.	Mantenha	um	distanciamento	
seguro	de	outras	pessoas.		

Regras de ouroRegras de ouro
Estes	passos	simples,	mas	efetivos,	irão	nos	ajudar	no	combate	ao	vírus.

5.	Todos	devem	contribuir	com	a	
higienização	das	superfícies	de	
toque	comum.

6.	As	pessoas	têm	tido	experiências	
diferentes	nos	últimos	meses.	Seja	
gentil	com	os	outros.	Seja	gentil	
consigo	mesmo.
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01CUIDADOS GERAIS

Priorize uma alimentação 
saudável para o fortaleci-
mento do organismo e do 
sistema imunológico. 

Mesmo com o fim do iso-
lamento, busque manter o 
maior afastamento social 
possível, minimizando o ris-
co de transmissão do vírus 
para nossa comunidade es-
colar.

Caso a criança adoeça ou te-
nha quaisquer sintomas rela-
cionados à gripe (tosse, febre 
ou dificuldade para respirar) 
procure um médico e comu-
nique a escola imediatamen-
te e envie o atestado médico 
ou exame PCR pelo aplicati-
vo Escola em Movimento. 

A criança somente poderá 
retornar à escola após libera-
ção comprovada por atesta-
do médico.

Utilize o Álcool em Gel 
(70%) para manter as mãos 
e os objetos constantemen-
te limpos.

Aumente a frequência de 
higienização das mãos com 
água e sabão.

Mantenha as unhas curtas 
ou aparadas. Evite utilizar 
acessórios (colares, relógios) 
e  utilize apenas calçados fe-
chados.

PLANO DE MONITORA-
MENTO DA COVID-19
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MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NA ESCOLA 02
TRÂNSITO DE PESSOAS SALA DE AULA

As medidas de distancia-
mento social, nas áreas co-
muns e de circulação, de-
vem ser respeitadas dentro 
da escola, buscando manter 
um AFASTAMENTO MÍNI-
MO DE 1,5m DE DISTÂNCIA 
entre alunos(as), professo-
res(as) e colaboradores(as). 
Em ambientes abertos o 
distanciamento deve ser de 
2m.
O afastamento deve ser 
respeitado na portaria, nos 
corredores de circulação, 
nas áreas de convivência, 
salas de aula, refeitório e se-
tores administrativos. 
As crianças pequenas de até 
3 anos de idade requerem 
muito apoio físico e não é 
possível explicar ou garan-
tir uma distância física entre 

Os(as) alunos(as) de cada 
turma devem, VIA DE REGRA, 
ficar na mesma sala de aula, 
minimizando o trânsito de 
crianças e de adultos nos cor-
redores.
Os(as) estudantes não de-
vem permanecer na escola 
após o término das aulas, pois 
não há plantão
Nas salas de aula e na  bib-
lioteca, a distância mínima 
de 1,5m deverá ser mantida 
sempre que possível.
Nova organização do espaço 
de sala de aula: 
as carteiras estão separadas 
com distanciamento de 1,5m.

crianças desta faixa etária. 
Isto significa que boas prá-
ticas de higiene são ainda 
mais importantes. Atenção:  
não é necessário haver uma 
distância física mensurável 
entre crianças ou crianças e 
funcionários (as) nesta faixa 
etária.
Para facilitar, além das 
orientações aos arvense-
anos que circularão pela 
escola, fixamos adesivos 
que indicam as distâncias 
mínimas a serem respeita-
das e auxiliam o trânsito de 
pessoas de maneira segura, 
evitando possíveis aglome-
rações.

A rodinha, comumente fei-
ta no momento de acolhida, 
foi substituída por uma as-
sembléia interativa com as 
crianças sentadas às mesas, 
observando o devido afasta-
mento.
Disponibilizados borrifado-
res com álcool 70% para os(as) 
alunos(as) usarem nas superfí-
cies e nos brinquedos/objetos. 
Baldes e panos de higieniza-
ção: os panos para a higieni-
zação de mesas e brinquedos 
serão constantemente substi-
tuídos e separados entre lim-
pos e sujos para evitar conta-
minação.

0302 REFORÇO COM OS CUIDADOS PESSOAIS E COLETIVOS

A escola contratou a em-
presa Evolue, especialista 
em biossegurança e se-
gurança do trabalho para 
desenvolver um Plano 
de Controle e Anticontá-
gio (PCAC) especialmen-
te para as dependências 
e público do Arvense. A 
empresa também minis-
trou uma capacitação para 
todos os nossos colabora-
dores, com Certificação NR 
32, com foco na Covid-19. 
 
Constituímos um comitê 
para acompanhar as me-
didas de prevenção, mo-
nitoramento e controle da 
transmissão do novo coro-
navírus. 

Este comitê é formado por 
Juan Gomes Fernandes, di-
retor financeiro; Margareth 
Nogueira, orientadora edu-
cacional; Kaline Machado, 
nutricionista, Luana Almei-
da, equipe de limpeza e 
pelas enfermeiras Eryka Ro-
drigues, Solange da Silva, 
Karlla Sophia Rocha e Núbia 
de Oliveira.

O comitê fica 
encarregado de:

• Fazer a conferência de 
todas as medidas essen-
ciais para o cumprimen-
to deste protocolo, sem-
pre que necessário.

• Para o retorno às aulas 
presenciais, cada aluno 

Curso  de Plano de Controle e AntiContágio
e Biossegurança com foco na Covid-19

deverá apresentar uma 
Declaração assinada pelo 
pai, pela mãe ou por um 
responsável. Neste do-
cumento será declarado 
que, de acordo com seu 
conhecimento, o(a) estu-
dante e/ou família já se 
contaminou ou não com 
o vírus da Covid-19 e se 
apresenta ou não os sin-
tomas da doença.
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REFORÇO COM OS CUIDADOS PESSOAIS E COLETIVOS 03
Máscaras

Materiais Escolares

Todas as mochilas e lan-
cheiras serão higieniza-
das no portão de entrada 
da escola com solução 
capaz de combater a Co-
vid-19, por isso, a escola 
orienta que se utilize ma-
teriais aptos a terem con-
tato com esses produtos 
sem que estraguem, des-
botem ou se deteriorem.

No interior das mochi-
las, os(as) alunos(as) de-
vem carregar somente o 
indispensável, como uni-
forme extra e toalha, evi-
tando ao máximo levar 
para a escola ou para sua 
residência objetos capa-
zes de servir como con-
dutores do Coronavírus;

Cada criança precisará de 
três máscaras, no mínimo, 
por período (as crianças 
do período integral pre-
cisarão de, pelo menos, 
seis máscaras). As másca-
ras deverão ser trocadas 
a cada três horas, ou no 
caso de ficarem úmidas 
ou sujas.
As máscaras são de uso 
obrigatório.

Os(as) responsáveis de-
vem se preocupar em 
preservar as mochilas 
das crianças do conta-
to com ambientes que 
tenham mais chances 
de contágio com o vírus 
(superfícies das ruas, cal-
çadas e de áreas comuns 
condominiais)

Ao retornarem da es-
cola, sugerimos que seja 
feita nova higienização 
da mochila, por fora e 
por dentro, incluindo os 
demais objetos carrega-
dos em seu interior;

Disponibilizar na mochila 
uma sacola para uniformes 
e outra para máscaras. 

Ressalta-se que, por 
obrigação protocolar, to-
das as mochilas, lanchei-
ras e demais volumes le-
vados à escola deverão 
ser higienizados com 
produto capaz de com-
bater a Covid-19 e, por 
isso, a escola orienta que 
se utilize materiais ap-
tos a terem contato com 
esses produtos sem que 
estraguem, desbotem 
ou se deteriorem.

03REFORÇO COM OS CUIDADOS PESSOAIS E COLETIVOS

Os uniformes devem ser utilizados apenas 
uma vez, devendo ser lavados com água e 
sabão após cada uso, inclusive, agasalhos e 
tênis.  Deixar de molho por 30 minutos antes 
de lavar com solução higienizadora de sua 
preferência.

Uniforme dos(as) Alunos(as)

Separe um ou mais calçados para serem 
utilizados exclusivamente na escola.

Não é permitido o uso de calçados abertos, 
como chinelos, sandálias e crocs. O tênis é o 
mais indicado.

O(as) alunos(as) do período Integral, Berçá-
rio, Infantil I, II e III, poderão enviar uma peça 
de uniforme extra na mochila, dentro de sa-
cos ou sacolas para isolar o contato com ou-
tros objetos.

Enquanto durar o funcionamento contin-
gencial, a máscara fará parte do uniforme, 
sendo seu uso obrigatório para as crianças 
com idade a partir de 3 anos.

O uso de proteção facial de acetato é suge-
rido e de uso opcional pelos(as) alunos(as), 
devendo ser providenciado pelas famíias 
que optarem pelo equipamento.
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PROFILAXIA DOS AMBIENTES 04 PROFILAXIA DOS AMBIENTES 04

• Salas de aulas.
• Banheiros.
• Maçanetas de todas as 

portas.
• Torneiras, válvulas de 

descarga, bancadas 
das pias e portas dos 
banheiros.

• Corrimãos das esca-
das.

• Mesas, cadeiras e ban-
cadas das salas de aula 
e refeitório.

• Interruptores de luz e 
painel do elevador.

• Brinquedos de uso co-
mum dos parques e 
das áreas de convivên-
cia (após o uso).

• Bancos e cadeiras das 
áreas comuns e de 
atendimento ao públi-
co.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO (4 vezes ao dia ou mais):
 BANHEIROSBANHEIROS

• Cada banheiro é com-
pletamente higienizado 
quatro vezes ao dia e, 
de maneira suplemen-
tar, maçanetas das por-
tas, torneiras e assentos 
dos vasos sanitários. Es-
tes são limpos periodi-
camente durante todo o 
funcionamento escolar.

• Fizemos a substituição 
dos toalheiros por se-
cadores elétricos e por 
papéis toalhas, para que 
o processo de secagem 
das mãos lavadas seja 
feito sem que se precise 
tocar em objetos de uso 
comum.

• Nas portas dos banhei-
ros, está disponível para 
consulta os controles di-
ários de profilaxia com-
pleta, com os respectivos 
horários e responsáveis.

SALAS DE AULAS

• As salas são completa-
mente higienizadas, duas 
vezes por período, quatro 
vezes ao dia, incluindo pi-
sos, móveis e demais obje-
tos disponíveis e acessíveis 
aos(as) alunos(as) e profes-
sores(as).
• Todos os objetos que po-
dem servir como dissemi-
nadores do vírus Covid-19 e 
que possam ser temporaria-
mente dispensados do uso 
cotidiano foram retirados 
das salas, como itens deco-
rativos, brinquedos circuns-
tancialmente inadequados, 
objetos que sejam de difícil 
higienização.

 EQUIPE DE LIMPEZA

• Nossos(as) colaborado-
res(as) utilizam, obrigato-
riamente, calçados embor-
rachados, luvas, máscaras, 
avental, protetor facial e 
uniformes adequados à ati-
vidade.
• Todos receberam treina-
mentos específicos para li-
darem com o nível de lim-
peza e de desinfecção dos 
ambientes e objetos que o 
momento exige.

Todos os ta-
blets e livros 
são desinfe-
tados após o 
uso.

PORTÃO DE ENTRADA

As calçadas externas, pró-
ximas ao portão de entra-
da, são higienizadas com 
solução química voltada ao 
combate à Covid-19 duas 
vezes ao dia (uma vez antes 
do início de cada turno es-
colar).

A estrutura do portão tam-
bém é higienizada.

Os ambientes da esco-
la são constantemente 
higienizados com produ-
tos capazes de combater 
a Covid-19, seguindo as 
orientações e os protoco-
los profiláticos elaborados 
pelas autoridades de saú-
de nacionais e internacio-
nais.

Todos os ambientes têm 
controles de higieniza-
ção afixados em paredes 
e portas para que haja o 
devido acompanhamento 
e supervisão da profilaxia.

CORREDORES E 
ÁREAS COMUNS

A superfície dos pisos dos 
corredores e das áreas de 
convivência é higienizada 
duas vezes ao dia.

Somente são disponibiliza-
dos às crianças brinquedos 
de uso comum que possam 
ser sanitizados de maneira 
adequada antes e após cada 
uso.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO 
(2 vezes ao dia):

AMBIENTES 
ADMINISTRATIVOS

Áreas administrativas também 
são limpas e desinfetadas duas ve-
zes por dia. Interruptores elétricos, 
trincos, materiais de escritório, me-
sas e telefones têm higienização 
reforçada.  O reforço é feito tanto 
pela equipe de limpeza quanto 
pelos próprios usuários(as)/cola-
boradores(as) do ambiente ou do 
setor.

  Demais cuidados específicos de-
verão ser seguidos, conforme car-
tilha disponibilizada nos respecti-
vos ambientes administrativos.
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CUIDADOS AO INGRESSAR NA ESCOLA CUIDADOS AO INGRESSAR NA ESCOLA05 05

• Todos terão suas temperaturas corporais aferidas no 
momento de entrada. Os que apresentarem sinal de 
febre (temperatura de 37,8ºC ou mais), serão identi-
ficados, orientados a buscarem auxílio médico e não 
poderão ingressar ou permanecer na escola.

• A entrada na escola é restrita a alunos(as) e colabo-
radores(as), com exceção dos responsáveis pelos(as) 
alunos(as) do Berçário, Inf. I, II e III.

• É permitida a entrada de apenas um adulto ou res-
ponsável por criança, que deve ser breve e evitar o 
trânsito pelos diversos espaços da escola. 

• O(a) responsável não poderá portar mochilas, bolsas 
ou acessórios pessoais, sendo admitido o ingresso 
apenas da mochila do(a) aluno(a).

PORTÃO DE ENTRADA

Cabine de Desinfecção 
DESCOVID

• Todos precisarão higienizar seus calçados nos ta-
petes sanitizantes que estão colocados estrategica-
mente nos locais de acesso à escola.

• Ainda na entrada, alunos(as) e colaboradores(as) pre-
cisarão higienizar  as mãos com álcool em gel 70%.

• Somente será permitida a entrada com o uso ade-
quado das máscaras faciais, exceto para crianças 
menores de 3 anos. 

• Somente será permitida a entrada de brinquedos ou 
de objetos que foram previamente autorizados pela 
escola, por serem potenciais condutores do vírus. 

A cabine de desinfecção, Descovid, foi idealizada para tornar os 
protocolos de desinfecção mais lúdicos para as crianças, para que 
se sintam acolhidas durante a adaptação à nova rotina escolar.

Para desinfectar as roupas e mo-
chilas antes de entrar na escola as 
crianças deverão seguir os seguin-
tes passos.

1. entrar na cabine;

2. ajustar os jatos ao seu tamanho;

3. ligar a cabine;

4. proteger olhos e bocas;

5. realizar um giro de 360 º;

6. sair da cabine e realizar o proce-
dimento com a mochila.

A Cabine DESCOVID tem o pro-
pósito de reforçar os cuidados 
sanitários, minimizando o risco 
de contágio e proliferação do 
vírus. Sua utilização não exclui 
os demais cuidados profiláticos.

laudo DESCOVID

Laudos Terpenoil:
Clique no botão para 
saber mais sobre 

a cabine:

https://drive.google.com/drive/folders/1jEmwmphzk40g8VrzJ2vbCaJNbbowoQ8w
https://drive.google.com/file/d/1IcJUReHOdXaeGrYooXTYDCGjOVB-dSrL/view
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CARTÃO DE VACINA

• Todos(as) os(as) alu-
nos(as) precisam es-
tar com seus cartões 
de vacinas em dia.

• Os cartões de vacinas 
devem ser fotogra-
fados e enviados, via 
App Escola em Movi-
mento, até 48h antes 
do retorno das aulas 
presenciais.

TRANSPORTE DE ALUNOS

• Seguindo as orienta-
ções dos protocolos 
de saúde, pedimos 
para que os(as) res-
ponsáveis não utili-
zem os transportes 
compartilhados de 
alunos, como vans e 
ônibus escolares.

• Sugerimos que evi-
tem a carona solidá-
ria.

ENTRADA

• As crianças das tur-
mas  do Infantil IV ao 
5º Ano entrarão na 
escola sem o acom-
panhamento dos(as) 
responsáveis. Elas 
serão conduzidas 
ou orientadas pelas 
auxiliares de classe e 
outros colaborado-
res que estarão no 
portão da escola.

• Os alunos do Berçário 
ao Infantil III podem ser 
acompanhados até a 
sala de aula por apenas 
1 responsável, respei-
tando o distanciamento 
mínimo de 1,5m2 dos 
demais responsáveis e, 
principalmente, dos de-
mais alunos.

• Os responsáveis devem 
ser breves e evitar o 
trânsito pelos espaços 
da escola.

• Os(as) alunos(as) dos 
Infantis II e III que já te-
nham a autonomia e a 
segurança para serem 
acompanhados pelas 
auxiliares de classe até 
a sala, podem ser entre-
gues aos cuidados de 
nossas colaboradoras 

CUIDADOS AO INGRESSAR NA ESCOLA 05CUIDADOS AO INGRESSAR NA ESCOLA

O(a) responsável pelo(a) aluno(a) do berçário ao Infantil III 
poderá auxiliar no protocolo de desinfecção. Possíveis orien-
tações e demandas que precisem ser comunicadas aos(às) 
professores(as) devem ser feitas por meio do App Escola em 
Movimento, para evitar demoras no processo de entrega das 

crianças.

BERÇÁRIO AO INFANTIL III:
À partir das 11h30
À partir das 17h30

INFANTIL IV AO 5O ANO: 
À partir das 12h
À partir das 18h

Aqueles que têm filhos(as) 
na Educação Infantil e En-
sino Fundamental devem 
seguir o horário de saída do 
filho mais velho.

Para auxiliar e agilizar o processo de entrega dos(as) alunos(as) 
na hora da saída, utilizamos a ferramenta “chegando”, do App 
Escola em Movimento. Assista ao vídeo para compreender o 
funcionamento desse recurso.

Veja como funciona a ferramenta “chegando” e como ocorre a 
entrada das crianças:

BERÇÁRIO:  7h – 13h

EDUCAÇÃO INFANTIL: 
7h30 às 8h

13h30 às 14h

ENSINO FUNDAMENTAL: 
7h20 às 7h40 

 13h20 às 13h40

HORÁRIO DE ENTRADA HORÁRIO DE SAÍDA

https://www.youtube.com/watch?v=5wpjvzM5YxU
https://www.youtube.com/watch?v=5wpjvzM5YxU
https://drive.google.com/file/d/1aJWqzryp83LBDLxDh2JdYs00njIXdsmb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aJWqzryp83LBDLxDh2JdYs00njIXdsmb/view?usp=sharing
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05CUIDADOS AO INGRESSAR NA ESCOLA

Somente os(as) responsá-
veis pelos alunos do berçário 
ao Infantil III podem ingressar 
no interior da escola e entre-
gar a criança na sala de aula. 
O distanciamento mínimo 

de 1,5m deverá ser mantido 
no momento da entrega e re-
tirada dos(as) alunos(as). Para 
organizar o fluxo dos(as) 
alunos(as) na entrada e na 
saída do Arvense, adota-
mos as seguintes medidas:
Antes de sair de casa a fa-

mília deve acessar o app Es-
cola em Movimento e reali-
zar o autodiagnóstico.
Ao chegar à escola, o(a) 

responsável é direciona-
do(a) à fila correspondente 
à turma da criança: Berçá-
rio ao Infantil III (estaciona-
mento) Infantil IV ao 5º Ano 
(Drive-Thru).

Os(as) alunos(as) do Infan-
til IV ao 50 Ano são recebi-
dos(as) por uma professora 
ou auxiliar de classe e são 
direcionados(as) aos pro-
cedimentos de desinfecção 
dos calçados, higieniza-
ção das mãos e aferição da 
temperatura corporal. Após 
a desinfecção, caso esteja 
sem os sintomas compa-
tíveis com os quadros gri-
pais, a criança é direcionada 
à sala de aula. 
Na saída, ao iniciar o deslo-

camento casa/trabalho até 
a escola, o(a) responsável 
deve acionar a ferramenta 
“CHEGANDO” no App Esco-
la em Movimento e clicar 
em “ESTOU A CAMINHO”. 
A partir deste momento, o 

deslocamento é informado, 
à escola em tempo real, oti-
mizando a eficiência de saí-
da do(a) aluno(a).
As equipes de auxiliares 

estão à disposição durante 
os horários de entrada e sa-
ída para organizar o fluxo e 

prestar os apoios necessá-
rios.
Temos duas auxiliares vo-

lantes (no térreo e no 1o 
andar). As auxiliares obser-
vam, pelo Aplicativo, os(as) 
responsáveis que estão che-
gando e, quando a chegada 
está prevista para 3 minu-
tos, elas retiram a criança 
da sala com a professora 
para ser encaminhada para 
o portão da escola.
A auxiliar volante acom-

panha as crianças (Infantil 
IV ao 5o Ano), respeitando o 
distanciamento social, para 
aguardar a chegada do(a) 
responsável, próximo ao 
portão da saída.
Sugerimos o uso do eleva-

dor apenas por pessoas que 
apresentem dificuldade de 
mobilidade e, no máximo, 
uma pessoa por vez. 

CUIDADOS EM SALA DE AULA

TAREFAS DE CASA

Distância Refeições livrosRefeições

Mãos Ambiente Ambiente

As tarefas de casa são en-
viadas por meio digital ou 
por kits de atividades de-
vidamente plastificados e 
higienizados. 

As crianças devem ser esti-
muladas quanto à lavagem 
adequada das mãos com 
água e sabão (conforme 
passo a passo afixado próxi-
mo a cada torneira da escola) 
e à higienização com álcool 
em gel 70%.

Portas e janelas ficam aber-
tas sempre que possível, 
para manter o ambiente 
arejadoe eveitar o contato 
com as maçanetas e puxa-
dores. 

A utilização dos aparelhos de ar 
condicionado será evitada, po-
dendo ocorrer em dias de calor 
intenso. Nesse caso, todas as 
janelas do ambiente permane-
cerão abertas para a circulação 
do ar. Todos os aparelhos de ar 
condicionado da escola foram 
higienizados e possuem certifi-
cação para uso.

Cada criança deve ter sua 
garrafa de água identifi-
cada com nome. A garrafa 
deve ser higienizada an-
tes de ser levada para es-
cola e ao chegar em casa, 
após a aula.

As porções de frutas são 
oferecidas individualmen-
te e os lanches não podem 
ser compartilhados.

Deve-se encorajar o dis-
tanciamento mínimo de 
1,5m2 entre as crianças.

Os livros da Mala  de 
Leitura são higieni-
zados após o uso e 
guardados na mala. Os 
livros não são compar-
tilhados entre as tur-
mas.

06
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Lanche, almoço e jantar 
serão consumidos em 
sala de aula. As refeições 
são retiradas na cantina e 
transportadas até a sala 
de aula por uma auxiliar  
responsável.
Somente as crianças ma-
triculadas no período 
integral ou com autori-
zação da nutricionista/
orientação educacional 
podem almoçar e jantar 
na escola. 

INTERAÇÕES E CONVIVÊNCIA ENTRE ARVENSEANOS 07

Durante o período de 
contingência, estimula-
mos cumprimentos cria-
tivos, que não envolvam 
abraços e beijos. 
Não são permitidas aglo-
merações de alunos(as) 
ou colaboradores com in-
tervalos menores de 1,5m 

de distância. Em abientes 
abertos, o distanciamen-
to dever ser de 2m.
A sala dos professores  

acomoda, no máximo, 12 
professores, respeitando 
o distanciamento mínimo 
de 1,5m, conforme sinali-
zações feitas no local. 
As cadeiras, mesas e pu-
fes são higienizados pela 
equipe de limpeza e de-
vem receber reforço profi-
lático, pelos próprios usu-
ários, com álcool em gel 
70%, antes e depois de 
cada uso.

Cantina
A rotina dos atendimentos 
e das refeições foi reformu-
lada, sempre de modo a 
evitar aglomerações.

Refeições

Almoço e janta não são ser-
vidos no módulo self -servi-
ce.

BIBLIOTECA 08

Todos os livros de tecido 
foram retirados da biblio-
teca e da sala de aula.

O distanciamento de 
1,5m² entre cada aluno(a) 
e professores(as) deve ser 
mantido na biblioteca.

O livro utilizado pelos(as) 
alunos(as) são higieniza-
dos antes e após a leitura 
pela própria criança com 
supervisão de um(a) cola-
borador(a) arvenseano(a) 
responsável.

 PAINÉIS

Todos os painéis externos e 
internos das salas são enca-
pados com plástico trans-
parente para facilitar a hi-
gienização com lisofórmio. 

Os empréstimos para casa 
foram substituídos por 
leituras feitas dentro da 
biblioteca. A promotora 
de leitura  e a bibliotecá-
ria fazem todo o contro-
le e o acompanhamento 
com os(as) alunos(as) jun-
to com as professoras au-
xiliares. 

A equipe de biblioteca faz 
a higienização dos livros 
com álcool 70% a cada 
empréstimo. 

Os livros estão plastifi-
cados para manter a hi-
gienização para os novos 
empréstimos.

MALA DE LEITURA

A Mala de Leitura também é 
acompanhada pela profes-
sora, que fará a higieniza-
ção dos livros após a leitura.

Os livros não são compar-
tilhados entre os alunos. A 
escolha é feita pelo título 
dos livros (sem manuseá-
-los). Após o uso, os livros 
são higienizados.
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 09

• Para melhor atender às 
necessidades de todos, 
com base no Decreto nº 
40.939/2020, os respon-
sáveis podem optar por 
permanecer recebendo 
as atividades escolares 
por meio da Internet ou 
por atividades híbridas.

• Qualquer opção deverá 
ser formalizada no mo-
mento em que isso for 
tratado pelo Arvense, 
por meio de mensagem 
específica, que será en-
viada pelo App Escola 
em Movimento.

OPÇÃO EDUCACIONAL

• Caso a família opte, ini-
cialmente, pela modali-
dade 100% on-line e de-
pois queira passar para o 
presencial ou vice-versa, 
basta informar sua nova 
intenção pelo nosso 
app oficial, com antece-
dência mínima de 5 dias 
úteis. A escola fará o re-
manejamento em até 5 
dias úteis, prazo de reor-
ganização de espaços e 
da equipe.

Para isso, os responsáveis 
deverão documentar a so-
licitação e enviar à escola 
pelos canais oficiais de co-
municação. 
• Com base no decreto 

40.939/2020, o rodizio será 
iniciado sempre que o nú-
mero de alunos por turma 
superar a nova capacidade 
da sala (respeitando o dis-
tanciamento de 1,5m.), de 
modo a permitir que todos 
os alunos que optarem pelo 
ensino presencial possam 

•  O Arvense optou pelo ro-
dízio de menor impacto. A 
cada dia, por ordem alfabé-
tica de chamada, o número 
de crianças excedente ao li-
mite da sala deverá ficar au-
sente no presencial e assis-
tir às aulas on-line. A escola 
organizará um quadro com 
essas informações e enviará 
aos pais com, no mínimo, 5 
dias de antecedência, ou no 
começo de cada semana, 
para organização da escola 
e das famílias.

Os estudantes que neces-
sitarem, por fazerem par-
te ou por terem em casa 
familiares que pertençam 
ao grupo de risco, serão 

REUNIÕES, VISITAS E MATRÍCULAS

As visitas à escola deverão 
ser virtuais e agendadas. 
Somente em caso de muita 
necessidade haverá visitas 
presenciais. Elas deverão 
ocorrer às terças e quintas-
-feiras, das 8h30 às 10h30 e 
das 14h30 às 16h30. 
O visitante deverá seguir 
todos os protocolos de se-
gurança, usar máscara, não 
portar bolsas, sacolas ou 
outros objetos. 

Todo o processo de matrí-
cula e rematrícula ocorrerá 
de maneira on-line, inclusi-
ve a apresentação da docu-
mentação necessária. 
O comparecimento à secre-
taria deverá ser somente 
em caso de muita excepcio-
nalidade.
O processo de finalização 
da matrícula (entrega dos 
documentos) deve ocorrer 
com a maior brevidade pos-
sível. 

VISITAS MATRÍCULAS Festas e eventos Reuniões

• Festa Cultural.
• Sábado literário.
• Festa da Família.
• Show de Talentos.
• Despertar.
• Feira de Leitura.
• Reunião de pais e pro-

fessores.
• Festa de encerramento 

do ano. 
Todos os eventos deverão 
seguir as medidas e ajustes 
necessários. 
As medidas e ajustes serão 
comunicados ao seu tempo, 
sem desconsiderar, diante 
da potencial inconveniên-
cia do caso em concreto, a 
possibilidade de cancela-
mento ou não realização.

Todas as reuniões serão on-
-line. As reuniões presen-
ciais ocorrerão em casos de 
extrema urgência. 

10

atendidos por atividades 
letivas não presenciais, nos 
moldes do Decreto lei nº 
13.716/2018.

usufruir do espaço escolar.
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PLANO DE MONITORAMENTO DA COVID-19

• Analisar o histórico e a 
evolução dos casos sus-
peitos ou confirmados 
será importante para 
subsidiar a discussão de 
casos e tomadas de de-
cisão. Favorece o rastre-
amento e a comunicação 
aos contactantes. 

• Contactantes próximos 
são pessoas que estive-
ram frente a frente com 
um caso provável ou 
confirmado a menos de 
1 metro de distância e 
durante mais de 15 mi-
nutos; contato físico di-
reto com um caso prová-
vel ou confirmado. 

• Se houver mais de uma 

pessoa sintomática na 
unidade, devem aguar-
dar na mesma sala, res-
peitando o distancia-
mento de 1,5m. Após 
a desocupação da sala, 
será feita a higienização/
desinfecção segundo os 
protocolos sanitários. 

• Será realizado o isola-
mento imediato de qual-
quer pessoa que apre-
sente sintomas gripais e 
os mesmos procedimen-
tos devem ser adotados 
para as pessoas que vi-
vem na mesma residên-
cia que ela, partindo do 
pressuposto de que tam-
bém possam estar infec-
tadas. 

• Haverá um registro atu-
alizado do acompanha-
mento de todos os(as) 
colaboradores(as) e alu-
nos(as) afastados(as) 
para isolamento domici-
liar (quem, quando, sus-
peito/confirmado, em 
que data e serviço de 
saúde em que é acompa-
nhado, se for o caso).

11

Procurar atendimento médico.

Afastamento até o resultado dos exames. 

Em caso de resultado negativo, pode voltar ao 
ambiente escolar, segundo atestado do médico 
responsável pelo atendimento. 

Em caso de resultado positivo, deve permanecer 
em isolamento de 10 a 14 dias. 

Retornar ao ambiente escolar após o período de 
isolamento, com no mínimo 72 horas sem sinto-
mas e com autorização médica. 

A família/colaborador comunica a escola. 

A escola comunica as famílias e os colaboradores 
que mantiveram contato próximo com o infec-
tado para orientação sobre a suspeita/confirma-
ção, alertando a todos sobre a importância de 
identificar os sintomas em outros alunos/colabo-
radores/pessoas próximas. 

O RH faz o acompanhamento para ter infor-
mações sobre a evolução do caso (no caso dos 
colaboradores). 

A Orientação Educacional faz o acompanhamen-
to para ter informações sobre a evolução do caso 
(no caso dos alunos).

PLANO DE MONITORAMENTO DA COVID-19 11

Ocorrência

Aluno/colaborador com suspeita de 
Covid-19

Orientação Comunicação - controle - monito-
ramento/gestão de riscos
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PLANO DE MONITORAMENTO DA COVID-19 PLANO DE MONITORAMENTO DA COVID-1911 11

Afastamento de 10 a 14 dias, a partir do início 
dos sintomas. 
Caso o aluno não tenha apresentado sintomas 
no ambiente escolar ou no mesmo dia após o 
convívio escolar, não se faz necessário isolar a 
turma ou o professor.
Caso o aluno tenha apresentado sintomas no 
ambiente escolar ou no mesmo dia após o 
convívio escolar, a turma também será afastada, 
preventivamente, de 7 a 10 dias. Em caso de 
sintomas, a orientação é procurar atendimento 
médico. Deve seguir as orientações de aluno 
com suspeita
Professores dessa turma: 

regente – também é afastado, preventivamente, 
por 7 dias. Em caso de sintomas, é orientado a 
procurar atendimento médico. Deve seguir as 
orientações para colaboradores com suspeita. 

A família comunica a escola. 

A escola comunica as famílias e equipes para 
orientar sobre a suspeita/confirmação, alertan-
do todos para a observação de possíveis sinto-
mas em outros alunos ou pessoas próximas. 

Se o aluno infectado e seus colegas de classe 
tiverem irmãos em outras turmas, elas também 
serão avisadas pela escola para a observação de 
possíveis sintomas.

O RH faz o acompanhamento para ter informa-
ções sobre o andamento do caso. 

A Orientação Educacional faz o acompanha-
mento para ter informações sobre o andamen-
to do caso.

especialista – não tem necessidade de ser afasta-
do, se tiver trabalhado com todos os EPI’s: más-
cara, viseira, luvas, distanciamento e demais 
protocolos da escola.

É afastado de 10 a 14 dias a partir dos sintomas. 
É orientado a identificar e informar as pessoas 
próximas com quem teve contato. 

Caso não tenha apresentado sintomas no am-
biente escolar ou no mesmo dia  após o conví-
vio escolar, não é necessário isolar o grupo.

professor regente – a turma será afastada, pre-
ventivamente, de 7 a 10 dias, caso tenha apre-
sentado sintomas no ambiente escolar ou no 
mesmo dia   após o convívio escolar. É orienta-
do a procurar atendimento médico. Deve seguir 
as orientações para aluno suspeito. 

professor especialista ou colaborador - é afas-
tado apenas se houver necessidade, a depen-
der do tipo de contato que teve com a pessoa 
infectada. 

O colaborador comunica a escola. 

A escola comunica as famílias e equipes para 
orientar sobre a suspeita/confirmação, alertan-
do todos para a observação de possíveis sinto-
mas em outros alunos ou pessoas próximas.

O RH faz o acompanhamento para ter informa-
ções sobre o andamento do caso. 

A Orientação Educacional faz o acompanha-
mento para ter informações sobre o andamen-
to do caso.

Colaborador apresenta diagnóstico 
positivo

Aluno apresenta diagnóstica positivo 
(PCR+)
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Afastamento de 10 a 14 dias, se estiver assinto-
mático. Os demais alunos do grupo não necessi-
tam ser afastados. 

Caso apresente sintomas no ambiente escolar 
ou no mesmo dia após o convívio escolar, ocorre 
o afastamento da turma. 

A escola faz um reforço para as famílias da tur-
ma do irmão, alertando para a observação de 
possíveis sintomas em outros alunos ou pessoas 
próximas.

Solicitar à família que venha buscá-lo imediata-
mente. 

Deverá permanecer isolado na enfermaria até a 
chegada do responsável. 

A família é orientada a procurar um médico. 

Retornar ao ambiente escolar segundo o parecer 
do médico responsável pelo atendimento, com 
ausência de sintomas por, no mínimo, 72 horas. 
Não é necessário isolar a turma. 

A família comunica a escola sobre o resultado da 
consulta. 

Em caso de suspeita ou confirmação, a escola 
informa as famílias e colaboradores para orien-
tá-los. 

Os passos seguintes acontecem segundo os 
protocolos já estabelecidos. 

Avisar o coordenador da área. Caso não possa ir 
embora sozinho, permanecer na enfermaria até 
alguém vir buscá-lo. 

Deve procurar atendimento médico e comuni-
car o resultado da consulta. 

Retornar ao ambiente escolar segundo o parecer 
do médico responsável pelo atendimento, com 
ausência de sintomas por, no mínimo, 72 horas.

O colaborador comunica a escola sobre o resul-
tado da consulta. 

Em caso de suspeita ou confirmação, a escola 
informa as famílias e colaboradores para orien-
tá-los. 

Os passos seguintes acontecem segundo os 
protocolos já estabelecidos.

Colaborador que está na escola
e apresenta sintomas.

Aluno que está na escola e
apresenta sintomas

Irmão de aluno com
diagnóstico positivo
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