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Prezados Arvenseanos,

Este documento traz os principais protocolos e medidas de prevenção, combate e
monitoramento do contágio da Covid-19. Ele foi preparado pelo Comitê Central Arvense,
responsável pelo monitoramento da Covid-19 no ambiente escolar, com o apoio da empresa
Evolue, especialista em Biossegurança e Segurança do Trabalho, e com as contribuições da
comunidade arvenseana.
Para conseguirmos desenvolver comportamentos adequados às exigências sanitárias, de modo a
garantir a segurança de todos, nossa comunidade precisará se dedicar ao máximo para dominar e
praticar os cuidados de higiene pessoal e coletiva trazidos neste Plano Estratégico de Retomada às
Atividades Escolares Presencias do Arvense (PERAPA).

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.
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Estes passos simples, mas efetivos, nos ajudarão no combate ao vírus:
1.

2.

Se você, seu filho ou alguém com quem teve
contato próximo apresentar algum sintoma
(febre, dor de cabeça, coriza, congestão nasal,
dor de garganta, mal-estar, fadiga, dores no
corpo, dor de estômago, dor de barriga, fezes
alteradas, vômitos, doenças infectocontagiosas,
gripes ou resfriados), fique em casa e procure
acompanhamento médico.

3.

Mantenha um distanciamento seguro de
outras pessoas.

4.

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

5.

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

Lave as mãos com água e sabão
constantemente ou utilize o álcool em gel 70%.
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Em meio ao cenário do surgimento da nova variante de Covid-19, do aumento de casos de gripe e da possibilidade de elevação de ocorrências
de dengue, por serem muito parecidos, os sintomas se confundem.

H1N1

COVID-19
•
•
•
•
•
•
•

Febre
Dor de cabeça
Tosse seca
Falta de ar
Dores musculares
Cansaço
Dor de garganta

•
•
•
•
•

Febre
Dor de cabeça
Dores articulares
Olhos irritados
Tosse seca ou com
catarro
• Há casos com dores de
ouvido

DENGUE
•
•
•
•
•

Febre
Dor de cabeça
Dores nas articulações
Dor atrás dos olhos
Irritação e coceira na
pele
• É comum apresentar
perda de peso, vômito
e náuseas

H3N2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Febre alta (acima de 38°)
Dor de cabeça
Dores de garganta
Espirro
Tosse
Coriza
Calafrios
Cansaço excessivo
Vômito
Diarreia

Por isso é imprescindível que, para garantir a segurança da comunidade escolar, diante do surgimento de qualquer um desses sintomas, a
família comunique a escola e procure atendimento médico.
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Cuidados gerais
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Cuidados em sala de aula

Referências bibliográficas
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Priorize uma alimentação saudável
para o fortalecimento do organismo
e do sistema imunológico.

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

Mesmo com o fim do isolamento,
busque manter o maior afastamento
social possível, minimizando o risco
de transmissão do vírus para nossa
comunidade escolar.

Utilize álcool em gel (70%) para
manter as mãos e os objetos
constantemente limpos.

Caso a criança adoeça ou apresente algum
dos sintomas listados na página 4, procure
um médico e comunique a escola
imediatamente através do canal Comitê
Covid-19 do App Arvense. Depois, envie o
atestado médico ou exame PCR para o
mesmo canal.

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

A criança poderá retornar à escola
somente após a liberação
comprovada por atestado médico.
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TRÂNSITO DE PESSOAS
Dentro da escola, as medidas de distanciamento social devem
ser respeitadas nas áreas comuns e de circulação.
Crianças de até 3 anos de idade requerem muito apoio físico e
não é possível orientá-las para garantir uma distância mínima
nessa faixa etária. Isso significa que boas práticas de higiene são
ainda mais importantes.

SALA DE AULA
Os/as alunos/as de cada turma devem, VIA DE REGRA, permanecer em
sua respectiva sala de aula, minimizando o trânsito de crianças e de
adultos nos corredores.
Borrifadores com álcool 70% estão disponíveis para os/as alunos/as
usarem nas superfícies e nos brinquedos/objetos. Os panos para
higienização de mesas e brinquedos serão constantemente substituídos e
separados entre limpos e sujos para evitar contaminação.

Atenção: Não é necessário haver uma distância física
mensurável entre crianças e funcionários/as nesta faixa etária.

Alunos do Berçário ao Infantil III podem ser acompanhados
até a sala de aula por apenas 1 membro da família, que
deve ser breve e evitar o trânsito no ambiente escolar.

Alunos do Infantil IV ao 5º ano devem ir para a sala de
aula sozinhos, sob a supervisão de nossas auxiliares,
exercitando sua autonomia.
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Curso de Plano de Controle e Anticontágio e Biossegurança com foco na Covid-19
A escola contratou a empresa Evolue, especialista em biossegurança e segurança do trabalho, para desenvolver
um Plano de Controle e Anticontágio (PCAC) voltado especialmente para as dependências e para o público do
Arvense. A empresa também ministrou uma capacitação focada na Covid-19, com Certificação NR 32, para todos os
nossos colaboradores.
Constituímos um comitê para acompanhar as medidas de prevenção, monitoramento e controle da transmissão
do novo coronavírus. O comitê é formado pelo diretor financeiro Juan Gomes Fernandes, pela orientadora
educacional Margareth Nogueira, pela nutricionista Kaline Machado, pela auxiliar de limpeza e conservação Luana
Almeida e pelas enfermeiras Eryka Rodrigues, Solange da Silva, Karlla Sophia Rocha e Núbia de Oliveira.

O comitê fica encarregado de:
• Fazer a conferência de todas as medidas essenciais para o cumprimento deste protocolo,
sempre que necessário;
• Receber, via Secretaria, a Declaração de Responsabilidade para o retorno às aulas presenciais,
devidamente assinada pela mãe, pai ou responsável do aluno. Nesse documento, o responsável
declara que a criança não apresenta sintomas e não teve contato com diagnosticados com Covid-19;
• Acompanhar os casos suspeitos, positivos e negativos que ocorrerem na comunidade escolar;
• Disponibilizar, no App Arvense, informes sobre casos suspeitos, positivos e negativos ocorridos na
comunidade escolar. As famílias podem acessá-los na aba Documentos e, em seguida, clicar no
tópico Plano de Monitoramento Covid-19.
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MATERIAIS ESCOLARES
Máscaras
Cada criança precisará de, no mínimo, 3 máscaras por período. As crianças
do período integral precisarão de, pelo menos, 6 máscaras. Elas deverão
ser trocadas a cada 3 horas ou quando estiverem úmidas ou sujas.
• No interior das mochilas, os/as alunos/as podem carregar normalmente
seus materiais individuais devidamente identificados, além de Tarefas
de Casa (TC) e livros;

UNIFORME DOS(AS) ALUNOS(AS)
Os uniformes devem ser utilizados apenas uma vez, devendo ser
lavados com água e sabão após cada uso, inclusive agasalhos e
tênis. Deixe de molho por 30 minutos antes de lavar com
solução higienizadora de sua preferência;

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

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

Dentro do Arvense as máscaras são de uso
individual e opcional para alunos, responsáveis,
professores e colaboradores.

Os/as alunos/as do período integral, Berçário, Infantil I, II e
III poderão enviar uma peça de uniforme extra na mochila;

Não é permitido o uso de botas ou calçados abertos
como chinelos, sandálias e Crocs. Tênis são os calçados
mais indicados;
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LIMPEZA E DESINFECÇÃO (duas vezes por turno):

Os ambientes da escola são
constantemente
higienizados
com produtos capazes de
combater a Covid-19, seguindo
as orientações e os protocolos
profiláticos elaborados pelas
autoridades de saúde nacionais
e internacionais.

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

PORTÃO DE ENTRADA
No portão de entrada há
tapetes sanitizantes que devem
ser usados antes da entrada no
ambiente escolar.

CORREDORES E ÁREAS
COMUNS

AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS

As superfícies dos pisos dos
corredores e das áreas de
convivência são higienizadas
duas vezes ao dia.

Áreas administrativas também são
limpas e desinfectadas duas vezes por
dia. Interruptores elétricos, trincos,
materiais de escritório, mesas e
telefones têm higienização reforçada. A
desinfecção é feita tanto pela equipe de
limpeza quanto pelos próprios
usuários/as ou colaboradores/as do
ambiente ou do setor.

São disponibilizados às crianças
apenas brinquedos que podem
ser sanitizados de maneira
adequada antes e após cada uso.

Demais cuidados específicos deverão
ser seguidos conforme cartilha
disponibilizada
nos
respectivos
ambientes administrativos.
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LIMPEZA E DESINFECÇÃO:
• salas de aulas;
• banheiros;
• maçanetas de todas as portas;
• torneiras, válvulas de descarga,
bancadas das pias e portas dos
banheiros;
• corrimãos das escadas;
• mesas, cadeiras e bancadas
das salas de aula e refeitório;
• interruptores de luz e painel
do elevador;
• brinquedos de uso comum dos
parques e das áreas de
convivência (após o uso);
• bancos e cadeiras das áreas
comuns e de atendimento ao
público.

BANHEIROS

SALAS DE AULA

EQUIPE DE LIMPEZA

Cada banheiro é completamente
higienizado quatro vezes ao dia. De
maneira suplementar, as maçanetas
das portas, as torneiras e os
assentos dos vasos sanitários são
limpos com maior frequência
durante todo o funcionamento
escolar.

As
salas
de
aula
são
completamente higienizadas duas
vezes por período, quatro vezes ao
dia, incluindo pisos, móveis e demais
objetos disponíveis e acessíveis
aos/às
alunos/as
e
aos/às
professores/as.

Nossos/as
colaboradores/as
utilizam, obrigatoriamente, calçados
emborrachados, luvas, máscaras,
avental e uniformes adequados à
atividade.

Fizemos a substituição dos
toalheiros por secadores elétricos e
papéis toalha, para que o processo
de secagem das mãos seja feito sem
que seja necessário tocar em objetos
de uso comum.
Nas portas dos banheiros estão
disponíveis para consulta os
controles diários da profilaxia
completa, com os respectivos
horários e responsáveis.

Todos os objetos que podem
servir como disseminadores do vírus
da Covid-19, como itens decorativos,
brinquedos
circunstancialmente
inadequados ou objetos de difícil
higienização, que podem ser
temporariamente dispensados do
uso cotidiano, foram retirados das
salas de aula.

Todos receberam treinamentos
específicos para lidar com o nível de
limpeza e de desinfecção dos
ambientes e objetos que o momento
exige.
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PORTÃO DE ENTRADA:
CARTÃO DE VACINA
• A entrada na escola é restrita a alunos/as e
colaboradores/as, com exceção dos/as
responsáveis pelas crianças do Berçário, Infantil I,
II e III que poderão ser acompanhadas até a sala
de aula por apenas 1 membro da família;

• As crianças das turmas do Infantil IV ao 5º ano
entrarão na escola sem o acompanhamento dos/as
responsáveis. Elas serão conduzidas ou orientadas
pelas auxiliares de classe e outros/as
colaboradores/as que estarão no portão da escola;

• Os/as responsáveis devem ser breves e evitar o
trânsito pelos espaços da escola;

• Todos precisarão higienizar seus calçados nos
tapetes sanitizantes que estão colocados
estrategicamente nos locais de acesso à escola;

• Todos/as os/as alunos/as
precisam estar com seus
cartões de vacina em dia.

• Ainda na entrada, alunos/as e colaboradores/as
precisarão higienizar as mãos com álcool em gel
70%;

• Os cartões de vacina devem
ser fotografados e enviados,
via Aplicativo Arvense, até 24
horas antes do retorno das
aulas presenciais.

• Alunos/as dos Infantis II e III que já tenham
autonomia podem ser entregues aos cuidados de
nossas colaboradoras (auxiliares) para serem
guiados/as até a sala;
A Nota Técnica nº6/2022 - SES/SVS/DIVEP
desaconselha, no período de pandemia, o
transporte solidário entre as famílias.

• Brinquedos de fácil higienização poderão vir para a
escola na última sexta-feira de cada mês, quando
acontece a comemoração do Projeto Aniversariantes
do Mês.
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Ao ingressar na escola, é permitido que o/a responsável dos
alunos/as do Berçário ao Infantil III auxilie seu(s)/sua(s)
filho(s)/filha(s) nos protocolos sanitários, entretanto, as orientações e
demandas que precisarem ser comunicadas aos/às professores/as
deverão ser feitas no App Arvense, a fim de evitar a demora no
processo de entrega das crianças.
HORÁRIO DE ENTRADA

• BERÇÁRIO: 7h/13h
• EDUCAÇÃO INFANTIL:
7h30 às 8h
13h30 às 14h
• ENSINO FUNDAMENTAL:
Abertura dos portões: 7h30
Início das aulas: 7h30
Abertura dos portões: 13h30
Início das aulas: 13h30

Para auxiliar e agilizar o processo de entrega dos/as alunos/as na hora
da saída, utilizamos a ferramenta Chegando do App Arvense.
Veja como funciona a ferramenta “Chegando” e como ocorre a
entrada das crianças:

HORÁRIO DE SAÍDA

• BERÇÁRIO AO INFANTIL III:
A partir das 11h30
A partir das 17h30
• INFANTIL IV AO 5º ANO:
A partir das 12h15
A partir das 18h15

Aqueles que têm filhos/as na
Educação Infantil e no Ensino
Fundamental devem seguir o
horário de saída do filho mais
velho.

Ajuste no horário de entrada:
Para assegurarmos o controle do tráfego de adultos no
ambiente escolar, os horários de abertura dos portões foram
ajustados para o padrão anterior: às 7h30 e às 13h30.
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Para organizar o fluxo na
entrada e na saída do Arvense,
adotamos as medidas a seguir:
Antes de sair de casa, a
família deve acessar o App
Arvense
e
realizar
o
autodiagnóstico.
Ao chegar à escola, o/a
responsável é direcionado/a à
fila correspondente à turma da
criança: Berçário ao Infantil III –
estacionamento; Infantil IV ao
5º ano – Drive-Thru.
As crianças do Infantil IV ao
5º ano são recebidas por uma
auxiliar de classe e são
direcionadas à sala de aula.

à sala de aula.
Na
saída,
ao
iniciar
o
deslocamento casa/trabalho até a
escola, o/a responsável deve acionar
a ferramenta “Chegando” no App
Arvense e clicar em “Estou a
caminho”.

A partir desse momento, o
deslocamento é informado à escola
em tempo real, otimizando a
eficiência de saída do/a aluno/a.
As equipes de auxiliares estão à
disposição durante os horários de
entrada e saída para organizar o
fluxo
e
prestar
os
apoios
necessários.

Temos duas auxiliares volantes
(no térreo e no 1º andar). As
auxiliares observam, pelo Aplicativo,
os/as responsáveis que estão
chegando e, quando a chegada está
prevista para 3 minutos, elas
retiram, com a autorização da
professora, a criança da sala para ser
encaminhada ao portão da escola.
A auxiliar volante acompanha as
crianças (do 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 elevador
apenas por pessoas que apresentem
dificuldade de mobilidade, sendo
uma por vez.
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TAREFAS DE CASA

MÃOS

As Tarefas de Casa (TC) são multifacetadas: sonoras, visuais, escritas e
podem ser realizadas em livros, fichas ou na plataforma Unoi, conforme as
orientações do/a professor/a. Atenção aos prazos de entrega das atividades,
seja via plataforma ou mochila.

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

AMBIENTE
Sempre que possível, portas e janelas devem ficar abertas para
manter o ambiente arejado e evitar o contato com maçanetas e
puxadores.

DISTÂNCIA
Deve-se encorajar o distanciamento mínimo entre as crianças.

GARRAFA D’ÁGUA
Cada criança deve ter sua garrafa de água identificada com nome. A
garrafa deve ser higienizada antes de ser levada para escola e
novamente ao chegar em casa, após a aula.

AMBIENTE
A utilização dos aparelhos de ar condicionado será evitada, podendo ocorrer
em dias de calor intenso. Neste caso, todas as janelas do ambiente
permanecerão abertas para a circulação do ar. Todos os aparelhos de ar
condicionado da escola foram higienizados e possuem certificação para uso.

REFEIÇÕES
O lanche acontecerá, preferencialmente, nas áreas externas e os alimentos
não podem ser compartilhados. Para evitar o manuseio de terceiros, as
frutas devem ser enviadas à escola cortadas e armazenadas em potes
fechados, assim como as demais alimentos.

LIVROS
Os livros literários são higienizados após o uso e guardados no carrinho.
Os livros não são compartilhados entre as turmas.
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• Durante o período pandêmico, estimulamos cumprimentos
criativos que não envolvam abraços e beijos;
• A sala dos professores acomoda, no máximo, 18
professores;

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

• As cadeiras, mesas e pufes são higienizados pela equipe de
limpeza;
• Lanche, almoço e jantar já podem ser consumidos no
refeitório, respeitando as orientações sanitárias e o
distanciamento;

Refeições
O almoço e o jantar são entregues
em porções individuais.

• As crianças do AV (período integral) realizarão suas
refeições no período determinado para suas respectivas
turmas;
• Os alunos do Ensino Fundamental que realizam
atividades do Intracurricular (Inglês e Espanhol,
contraturno) uma vez por semana poderão almoçar
escola mediante aquisição do cartão alimentação
contratação anual do serviço.

as
no
na
ou

Horários
Almoço:
Infantil I (AV I), II, III - 11h30
AV II - 12h
AV III - 12h15
Intra – 12h30

Jantar:
Infantil I e II - 17h
Infantil III - 17h30
Infantil IV e V - 17h50
1º ao 5º ano - 18h15
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• Os empréstimos de livros para casa estão
liberados;
• Cada aluno poderá pegar emprestado 1 (um)
livro por semana, que será enviado na mochila.
A devolução também deverá ocorrer, via
mochila, no dia da aula de Biblioteca da turma;
• A criança só poderá realizar um novo
empréstimo mediante a devolução do livro
emprestado anteriormente;

QUEM LÊ QUER CRESCER
• O projeto de leitura “Quem lê quer crescer”
disponibiliza 40 livros em sala de aula;
• As leituras são realizadas de maneira individual
ou mediada pelas professoras;
• Ao final das leituras, os livros são higienizados.

• Em caso de atraso, será cobrada uma multa de
R$ 1,00 por dia de atraso;
• Para mais informações, consulte o Plano de
Metas e Aprendizagens (PMA) da turma.
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ATIVIDADES REMOTAS
As atividades remotas serão oferecidas para as turmas do Infantil IV ao 5º ano, caso as aulas presenciais da
turma sejam suspensas sob risco de suspeita/surto de doenças infectocontagiosas, incluindo Covid-19.
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VISITAS
As visitas devem ser feitas com horário marcado, seguindo todos os protocolos sanitários.

FESTAS E EVENTOS
- Festa Cultural;
- Sábado literário;
- Festa da Família;

- Show de Talentos;
- Despertar;
- Feira de Leitura;

- Reunião de pais e professores;
- Festa de encerramento do ano.

Todos os eventos seguirão as orientações dos decretos vigentes na época da sua realização, podendo, inclusive, ser realizado de
forma remota ou cancelado.

MATRÍCULAS
- Todo o processo de matrícula e rematrícula ocorrerá, preferencialmente, de maneira on-line, inclusive a apresentação da
documentação necessária.
- O comparecimento à secretaria deverá ser somente em caso de excepcionalidade.
- O processo de finalização da matrícula (entrega dos documentos) deve ocorrer com a maior brevidade possível.
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• A análise do histórico e da evolução dos casos suspeitos ou
confirmados é importante para subsidiar a discussão de casos e
tomadas de decisão, pois favorece o rastreamento e a
comunicação aos contactantes;
• Contactantes próximos são pessoas que estiveram frente a
frente com um caso provável ou confirmado a menos de 1 metro
de distância, sem o uso de EPIs e durante mais de 15 minutos ou
que tiveram contato físico com um caso provável ou confirmado;
• Os mesmos procedimentos devem ser adotados para as pessoas
que vivem na mesma residência que a pessoa infectada ou com
sintomas, partindo do pressuposto de que também possam
estar infectadas;

• Haverá um registro atualizado do acompanhamento de todos/as
colaboradores/as e alunos/as afastados/as para isolamento
domiciliar (quem, quando, suspeito/confirmado, em que data e
serviço de saúde que é acompanhado, se for o caso);

Contactantes próximos: pessoas que
tiveram contato com um caso confirmado
de Covid-19 a menos de um metro de
distância, por um período mínimo de 15
minutos, sem o uso de máscara durante o
período de transmissibilidade (entre dois
dias antes e dez dias depois do início dos
sintomas).

Suspensão das aulas nas turmas:
acontece quando há 3 ou mais casos
positivos, com vínculo epidemiológico,
em um período de 14 dias, conforme
orientações dos órgãos
competentes/vigilância sanitária.
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Ocorrência

Aluno/colaborador com suspeita
de Covid-19

Orientação
• 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 5 a 14 dias, conforme orientação médica.
• Poderá retornar ao ambiente escolar após o período de
isolamento, desde que com ausência de sintomas por, no
mínimo, 24 horas e autorização médica.

Comunicação - controle monitoramento/gestão de riscos
• A família/colaborador comunica a escola, via aplicativo, no
canal Comitê Arvense, e preenche o Formulário de Sintomas.
• A escola comunica, via aplicativo, as famílias e os
colaboradores que mantiveram contato próximo com o
infectado para orientação sobre a suspeita/confirmação,
alertando a todos sobre a importância de identificar os
sintomas em outros alunos/colaboradores/pessoas próximas.
• No caso dos/as colaboradores/as, o RH faz o
acompanhamento para ter informações sobre a evolução.
• No caso dos/as alunos/as, a Orientação Educacional faz o
acompanhamento para ter informações sobre a evolução.
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Ocorrência

Orientação
• Afastamento de 5 a 14 dias, a partir do início
dos sintomas, conforme orientação médica.
• Em caso de sintomas, a orientação é procurar
atendimento médico. Deve seguir as orientações de
aluno com suspeita.

Aluno apresenta diagnóstico positivo
(PCR+)

Professores dessa turma:
Regente/Auxiliar – Se houver 3 ou mais casos
positivos, em um intervalo de 14 dias após o
diagnóstico positivo do primeiro caso, também é
preventivamente afastado junto com a turma.

Comunicação - controle monitoramento/gestão de riscos
• A família comunica a escola, via aplicativo, no canal
Comitê Arvense, e preenche o Formulário de
Sintomas.
• A escola comunica, via aplicativo, as famílias e
equipes para orientar sobre a suspeita/confirmação,
alertando todos para a observação de possíveis
sintomas em outros alunos ou pessoas próximas.
• O RH faz o acompanhamento para ter informações
sobre o andamento do caso.

• O Comitê Arvense faz o acompanhamento para ter
informações sobre o andamento do caso.

Especialista – Se tiver trabalhado com todos os EPIs,
distanciamento e demais protocolos da escola, não tem
necessidade de ser afastado.
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Ocorrência

Orientação
• É afastado de 5 a 14 dias a partir dos sintomas,
conforme orientação médica. É orientado a identificar
e informar as pessoas próximas com quem teve
contato.

Colaborador apresenta diagnóstico
positivo

Professor regente/auxiliar – a turma poderá ser
preventivamente afastada, se houver 3 ou mais casos
confirmados entre os alunos em um intervalo de 14
dias após o diagnóstico positivo do primeiro caso. É
orientado a procurar atendimento médico, seguir as
orientações e realizar o exame PCR.
Professor especialista ou colaborador – é afastado
apenas se houver necessidade, a depender do tipo de
contato que teve com a pessoa infectada.

Comunicação - controle monitoramento/gestão de riscos
• O colaborador comunica a escola via aplicativo, no
canal Comitê Arvense, e preenche o Formulário de
Sintomas.
• A escola comunica, via aplicativo, as famílias e
equipes para orientar sobre a suspeita/confirmação,
alertando todos para a observação de possíveis
sintomas em outros alunos ou pessoas próximas.

• O RH faz o acompanhamento para ter informações
sobre o andamento do caso.
• O Comitê Arvense faz o acompanhamento para ter
informações sobre o andamento do caso.
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Ocorrência

Irmão de aluno com
diagnóstico positivo

Orientação
• Afastamento de 5 a 14 dias, mesmo se estiver
assintomático. Para maior segurança, deve realizar o
teste. Os demais alunos do grupo não necessitam ser
afastados se não houver, em um período de 14 dias, 3
ou mais casos confirmados.

Comunicação - controle monitoramento/gestão de riscos
• A escola faz um reforço, via aplicativo, para as famílias
da turma do irmão, alertando para a observação de
possíveis sintomas em outros alunos ou pessoas
próximas.

• Solicitar à família que venha buscá-lo imediatamente.
• Deverá permanecer isolado na enfermaria até a
chegada do responsável.
Aluno que está na escola e
apresenta sintomas

• A família é orientada a procurar um médico.
• Poderá retornar ao ambiente escolar após parecer do
médico responsável pelo atendimento, desde que
com ausência de sintomas por, no mínimo, 24 horas.
Não é necessário isolar a turma.
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Ocorrência

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

Colaborador que está na escola
e apresenta sintomas

• Deve procurar atendimento médico e comunicar o
resultado da consulta.
• Poderá retornar ao ambiente escolar após parecer do
médico responsável pelo atendimento, desde que
com ausência de sintomas por, no mínimo, 24 horas.

Comunicação - controle monitoramento/gestão de riscos
• O colaborador comunica a escola sobre o resultado
da consulta.
• Em caso de suspeita ou confirmação, a escola
informa, via aplicativo, as famílias e colaboradores
para orientá-los.
• Os passos seguintes acontecem segundo os
protocolos já estabelecidos.
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