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RETOMADA DAS ATIVIDADES NO
CENTRO EDUCACIONAL SESC
ANANINDEUA EM TEMPOS DE

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
DE COVID-19



Sugere-se então,

 

Considerações Iniciais

 

 Diante do panorama atual de estado de pandemia mundial, as adequações no

ambiente escolar são necessárias e realizadas de acordo com as Recomendações

Técnicas dos órgãos internacionais e nacionais da saúde e alinhados a estas

diretrizes.

 Objetivo geral

 

 Estabelecer critérios e implementar medidas preventivas e de controle para a

retomada das atividades desenvolvidas no Centro Educacional Sesc Ananindeua

no contexto da pandemia de COVID-19, alinhadas às normativas técnicas dos

órgãos competentes.

·Eixos de atuação:

- Adequações no Ambiente escolar

- Novas rotinas de aula em tempo de COVID-19

- Ciclo de cuidado de acordo com os eixos de atuação:

- Novas rotinas de aula em tempo de COVID-19

- Ciclo de cuidado com as pessoas

Finalidade

 

Contribuir com ações que visem à redução do risco de contaminação da

comunidade escolar do Centro Educacional Sesc Ananindeua.

           O manejo de retorno das atividades no Centro Educacional Sesc

Ananindeua de acordo com este Protocolo.
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Fundamentação
 

 As superfícies representam um risco mínimo de transmissão direta de infecção,

mas podem contribuir para a contaminação cruzada secundária através das mãos

de seus usuários e de instrumentos que poderão ser contaminados ao entrar em

contato com essas superfícies. Desta forma, a higienização das mãos, a limpeza e

desinfecção de superfícies, bem como a redução do número de objetos trazidos

para o ambiente escolar são fundamentais para a prevenção e redução da COVID-

19.

Disposições gerais
 

 Das novas rotinas impostas pela pandemia, uma das mais importantes diz respeito

às máscaras. O uso adequado de máscaras é obrigatório durante toda a

permanência na Instituição, devendo evitar aquelas não regulamentadas pelos

órgãos de saúde (tricô, crochê, com filtro externo, bandana, etc). 

 Para a equipe escolar, o uso de protetor facial, tipo face shield, será opcional e

distribuído pela Instituição de acordo com a solicitação do funcionário junto à sua

coordenação.

 Em relação à rotina de higienização geral dos ambientes, será realizada 2 (duas)

vezes durante o horário de funcionamento, compreendendo o término de cada

turno, a ser incluídos mobiliário e objetos de uso comum. Para tal serão utilizados

produtos próprios para desinfecção, indicados pelos órgãos competentes, como

álcool 70% e/ou solução clorada 10%.

 Já para superfícies constantemente manuseadas, tais quais, maçanetas,

interruptores, puxadores de portas do freezer e outros, faz-se necessário o aumento

da frequência do processo de higienização, sendo o mesmo realizado na metade

de cada turno (9h e as 15h).

 Para ambientes mais específicos, com é o caso das salas de aula, recomenda-se

a abertura completa das janelas pelo período de trinta minutos (30 min), no início

(07h/13h) e na metade de cada turno (9h e 15h).
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Adequações também serão necessárias na disposição das cadeiras estudantis, as

quais permanecerão com distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os estudantes.

Além disso, a capacidade das salas de aula não poderá ultrapassar 50% do

número de alunos matriculados em cada turma, bem como o mobiliário e os

demais materiais de que deverão ser compatíveis com o número de crianças

acima referido.

 Por se tratar de mobiliários, painéis, quadros e similares permanecerão no espaço

de modo readequado, recebendo sobreposição de materiais de fácil higienização,

como plástico. Os nichos multiuso também terão seu uso mantido, porém

comportarão apenas os materiais individualizados por alunos, que serão

guardados nesse espaço até o final de cada semana de aula, retornando para

domicílio no último dia letivo da semana e armazenado nos espaços novamente

no início da sua próxima semana de aula presencial.

 Cabe destacar ainda, que durante o período de vigência do Protocolo de Retorno

às Aulas Presencias, as crianças ficarão impossibilitadas de trazer brinquedos de

casa, devendo as brincadeiras voltadas para a aprendizagem serem realizadas

individualmente, sem compartilhamento de objetos. 

As aulas de música dos alunos do ensino fundamental deverá ocorrer na própria

sala de música, sendo realizada uma higienização completa para a troca de

tumas.

 
Procedimentos na chegada de pessoas e circulação pelo espaço

 

 Nas áreas de grande circulação, haverá instalação de dispenser's de álcool em

gel 70%. Já para garantir a higienização dos sapatos, tapetes sanitizantes estarão

dispostos nas entradas de acesso ao prédio (pátio cinza, térreo da entrada lateral

e entrada superior rampa).
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Além disso, sinalizações serão afixadas pelo ambiente escolar orientando quanto

ao fluxo de pessoas e cuidados para a prevenção da Covid-19, instruindo quanto à

lavagem das mãos, uso de álcool em gel regularmente e necessidade de utilização

de máscara, assim como a manutenção do distanciamento social.

 Na portaria de acesso principal, todos os funcionários passarão pela aferição da

temperatura corporal por meio de termômetro infravermelho realizado pelo

administrador de portaria. 

Em casos de temperatura acima de 37,5°C o mesmo deverá informar a

Encarregada da Unidade e/ou sua coordenação, a qual o orientará a procurar um

serviço médico.

 A retirada das chaves deverá ser realizada por funcionário exclusivo

(administrador de portaria), o qual antes da entrega ao funcionário requisitante

deverá higienizá-la com álcool 70%. No momento da devolução, o funcionário

requisitante deverá realizar o mesmo procedimento.

Será permitido a entrada de apenas 01 acompanhante por criança.

 Em relação à chegada das turmas, seus locais de entrada serão estratificados

conforme descrição abaixo:

Ø Educação infantil:

- Local de espera: Pátio cinza

- Entrada: Pátio cinza, seguindo corredor próximo às salas de aula

Ø Salas piso superior, localizadas do mesmo lado da coordenação fundamental

- Local de espera: Pátio cinza

- Entrada: Pátio cinza, seguindo pela área hall central e subindo pela escada
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As duas turmas das salas mais próximas à sala de música:

As duas turmas das salas mais distantes da sala de música:

Ø Salas piso superior, localizadas do lado oposto da coordenação fundamental

- Entrada: Rampa

- Local de espera: Hall superior, próximo a rampa

- Entrada: Rampa

- Local de espera: Hall inferior, próximo a rampa

 

Após esse procedimento e para ter acesso às salas de aula, os alunos deverão

passar por triagem, a ser realizada pelo professor responsável por receber

determinada turma naquele dia (Consultar Anexo 01). Ressalta-se que o registro

em questionário específico faz-se necessário apenas nos casos de ocorrências.

 Alunos que apresentarem sintomas como: tosse, dor de cabeça, dor de garganta,

dor no corpo, coriza, diarreia e/ou contato próximo com caso suspeito ou

confirmado de COVID-19, serão direcionados a um local arejado e com

distanciamento seguro, devendo informar imediatamente à equipe técnica

responsável (Samira Lima, Aline Moraes, Nilce Pires, Lizandra Magno e Cláudia Leal)

que avaliará a permanência ou não do educando no ambiente escolar.

 Na decisão de não permanência do aluno, um auxiliar de turma será acionado

pelo professor afim de que comunique o responsável da criança e a mesma seja

mantida em atividade remota por 15 dias, independente de atestado médico. O

aluno que tiver contato próximo com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19

deverá permanecer em atividade remota por 15 dias, independente de atestado

médico. 

 Caso algum aluno ou funcionário apresente qualquer sintoma mencionado,

mesmo não estando nas dependências da escola, deverá comunicar à

Coordenação imediatamente, para que os casos da comunidade escolar possam

ser observados e analisados, tomando as devidas providências. 
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 Cuidados adicionais

Se durante o turno de aula, alguma criança e/ou funcionário apresentar qualquer

sintoma suspeito de COVID-19, o mesmo deverá comunicar a coordenação

pedagógica para o devido encaminhamento ao serviço de saúde. Os demais

alunos e funcionários permanecerão em observação, sendo recomendado o

afastamento para o ensino remoto de toda a turma em caso de incidência de, no

mínimo, 03 ou mais indivíduos sintomáticos.

 Estudantes deverão trazer duas necessaires ou envelopes plásticos para

armazenamento das máscaras. Um conterá as limpas e em quantidade suficiente

para troca a cada 2 horas, além de imprevistos. O outro deve conter as máscaras

utilizadas, para serem lavadas e higienizadas posteriormente. 

A troca de máscaras prevista ocorrerá dentro das salas de aula, no momento do

lanche, seguindo as orientações padrão de retirada e colocação pelo elástico.

 Sobre a alimentação escolar, será realizada dentro de cada sala de aula,

seguindo os horários padronizados da escola. O lanche chegará ao local de

consumo de forma porcionada (por turma) e deverá ser distribuído pelo professor,

após devidos cuidados de higienização das mãos (lavagem ou uso de álcool).

 A ida das crianças ao banheiro e ao bebedouro deverá ser supervisionada pelo

professor, auxiliar e/ou inspetor (a), não devendo ultrapassar a quantidade

máxima estabelecida para o ambiente.  

 Para auxiliar os alunos no uso do banheiro, os educadores responsáveis por esta

ação usarão luvas descartáveis (disponíveis na coordenação da escola), além de

lavarem as suas mãos e a das crianças após o procedimento.

 Quanto a higienização de equipamentos eletrônicos de uso individual e coletivo

(computadores, teclados, microfones, telefones fixos, celulares, entre outros), os

funcionários deverão seguir as orientações constantes no protocolo padrão da

Unidade Sesc Ananindeua.
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No que diz respeito ao recebimento de insumos, haverá um local específico para que

fornecedores possam deixá-los, para posteriormente serem devidamente

higienizados e armazenados.
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