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A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus,
denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico
variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De
acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca
de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos
ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente
20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por
apresentarem dificuldade respiratória, dos quais
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório.

Quais são os sintomas?

O que é a Covid-19?

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado, a uma
Síndrome Gripal-SG (presença de um quadro respiratório
agudo, caracterizado por pelo menos dois dos seguintes
sintomas: sensação febril ou febre associada a dor de
garganta, dor de cabeça, tosse, coriza) até uma pneumonia
severa. Sendo os sintomas mais comuns:

Tosse
Febre
Coriza
Dor de garganta
Dificuldade para respirar
Distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia)

Perda de olfato (anosmia)
Alteração do paladar (ageusia)
Cansaço (astenia)
Diminuição do apetite (hiporexia)
Dispnéia (falta de ar)



PELO AR 
Gotículas de saliva com o vírus saem no espirro, na tosse, no
catarro e na fala, entram em contato com mucosas, como a
boca, nariz e olhos, ocorrendo assim a infecção.

Formas de Transmissão

BEIJO 
Troca direta de
saliva com vírus.

APERTO DE MÃO
Vírus na pele entra em

contato com olhos,
nariz e boca.

ABRAÇOS
Gotículas da fala
entra em contato

com mucosas.

Celulares

CorrimãoMaçanetasApoios de
transporte

público

SUPERFÍCIES NÃO HIGIENIZADAS

Teclas



Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com
água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%.
Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a
parte interna do cotovelo.
Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção
facial com as mãos não higienizadas.
Se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre
as mãos como já indicado.
Mantenha distância mínima de 1,5 metros entre pessoas em
lugares públicos e de convívio social. 
Evite abraços, beijos e apertos de mãos.
Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças
e outros objetos utilizados;
Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres,
toalhas, pratos e copos.
Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.
Se estiver doente, evite contato próximo com outras
pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos. Busque
orientação pelos canais on-line disponibilizados pelo SUS
ou atendimento nos serviços de saúde e siga as
recomendações do profissional de saúde.
Durma bem e tenha uma alimentação saudável.
Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os
ambientes.

Como se proteger?

Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br









Protocolo de retorno das atividades escolares da

Educação Básica na rede Municipal de Ensino de

Massaranduba.

  O Protocolo de Retomada das Atividades Escolares
Presenciais na Escola/CEI é respaldado pelas Diretrizes para o
retorno às aulas que se fundamentou em parecer técnico de
profissionais da área da saúde, documentos normativos,
pesquisa, análise de dados e diálogos com a comunidade
escolar, elaborado pelo Comitê de Gerenciamento das Ações
Educacionais no Retorno às Atividades Presenciais. 
    O principal objetivo do documento é nortear o planejamento
e a organização de ações para o retorno seguro e saudável
das aulas presenciais no Sistema Híbrido de Ensino, prevenir e
mitigar a disseminação da COVID-19. 
  A proposta de retorno das atividades presenciais vem
ancorada na oferta de atendimento em Sistema Híbrido de
Ensino, que aqui corresponde à oferta do ensino em regime
remoto e presencial, concomitantemente.

    Os alunos da Pré-Escola e do Ensino Fundamental terão 4h
de aulas diárias de maneira presencial, com o atendimento de
50% da capacidade por turno no sistema de rodízio,
respeitando 1,5 metros de distanciamento.   Com isso, precisará

Orientações

Pedagógico



ser observada a capacidade de cada sala. Além disso, os pais
poderão optar pelo sistema presencial ou remoto. Logo,
pensando que a turma será dividida em 2 grupos tem-se a
seguinte organização: enquanto o grupo 1 estiver em aula no
ensino presencial, o grupo 2 estará em casa no ensino remoto,
devendo fazer as atividades propostas do mesmo modo. 
      Na semana seguinte, invertem-se os grupos; os que estavam
no remoto vêm para o presencial e os que estavam no
presencial terão a semana remota de ensino. Observe que esta
lógica vale apenas para quem optar pelo ensino presencial. 
    Para as turmas que conseguem atender a todos os alunos,
respeitando o distanciamento, o ensino presencial será
ministrado sem sistema de rodízio. Contudo, continuará
atendendo também o formato remoto se assim os pais ou
responsáveis optarem, respeitando as comorbidades.
    Para os pais ou responsáveis que optaram por deixar seu
filho no ensino remoto, este fará todas as atividades neste
formato até que se mude de opção.
  Para a Educação Infantil (Creche), as crianças serão
distribuídas em dois turnos, sendo que as crianças que
frequentavam integralmente, suas famílias deverão optar por
apenas um período, obedecendo o limite máximo de vagas
divulgado pela Gestão.

Alimentação Escolar

     Serão substituídos os sistemas de serviço de bufê, utilizando
porções individualizadas e disponibilizando funcionário(s)



específico(s) para servir todos os pratos e entregar os
utensílios. As mesas, cadeiras, bancos e similares serão
devidamente higienizados após cada uso.
Será obedecido o distanciamento mínimo de 1,5 metros (um
metro e meio) na disposição das mesas e entre os acentos no
refeitório. Os horários para a saída para o lanche serão
escalonados e algumas turmas poderão, inclusive, fazer o
lanche dentro da sala, conforme a demanda.
    Pedimos preferencialmente que não sejam trazidos alimentos
externos. Caso haja a necessidade, este deverá estar
higienizado e embalado conforme recomendações sanitárias.
O alimento deve estar em embalagem apropriada, sem nenhum
dano e sem qualquer contato com o ambiente externo.
     Os alunos e trabalhadores não devem partilhar alimentos e
não utilizar os mesmos utensílios, como copos, talheres, pratos
entre outros.

   Permitir que entrem e permaneçam nos veículos somente
pessoas com máscara e estudantes das escolas;
     Demarcar a distância de segurança de no mínimo 1,5 metros
(um metro e meio) nas áreas de embarque e desembarque ou
locais destinados para fila (na escola), evitando a aglomeração
de pessoas; 
     Após cada itinerário/viagem, deverá ser realizada a limpeza
e a desinfecção dos veículos utilizados no transporte; apoios
de braço, maçanetas, pegadores, janelas (vidros) e poltronas 

Transporte escolar



com álcool a 70% ou produtos sanitizantes de efeitos similar;

Será disponibilizado álcool 70% ou sanitizantes de efeito

similar para a higienização das mãos no interior do veículo;

Os motoristas escolares devem realizar a aferição de

temperatura corporal dos estudantes, antes de adentrarem no

transporte escolar, com uso de termômetros infravermelhos.

Aferida a temperatura de 37,8ºC (trinta e sete vírgula oito

graus Celsius) ou superior, não será permitida a entrada do

estudante no veículo.   

    No caso de o estudante apresentar temperatura de 37,8ºC
(trinta e sete vírgula oito graus Celsius) ou superior, o motorista

deve relatar aos pais ou responsável a impossibilidade do aluno

utilizar o meio de transporte e relatar o fato à equipe gestora

da escola para que esta tome as devidas providências.

 Priorizar às crianças da Educação Infantil e

crianças/adolescentes com deficiências o embarque e

desembarque e a ocupação dos bancos dianteiros do

transporte coletivo.

 Os motoristas utilizarão máscaras durante todo o

deslocamento (desde as entradas no veículo até o

desembarque do último aluno.

  Os pais ou responsáveis deverão acompanhar e aguardar

seu/sua filho(a) no ponto de embarque, caso seja detectada

febre este(a) não poderá adentrar ao veículo, principalmente

quando se tratar de crianças pequenas.

Informações adicionais

Orientação para alunos, trabalhadores e visitantes:



As crianças maiores de 02 anos devem utilizar

máscara durante toda a permanência no

estabelecimento de ensino, retirando a mesma

apenas no momento da refeição;

Não utilizar a máscara por longo tempo (máximo

de 3 horas), trocar após esse período e sempre

que tiver úmida, com sujeira aparente ou

danificada, substituí-la;

Os alunos devem permanecer somente nas suas

salas de aula, evitando espaços comuns e outras

salas que não as suas;

Não compartilhar material escolar, como canetas,

cadernos, réguas, borrachas entre outros, nem

objetos pessoais, como roupas, escova de cabelo,

maquiagens, brinquedos e semelhantes;

Utilizar o bebedouro apenas para encher a

garrafinha de água, evitando contato com a

torneira;

Manter todos os ambiente e objetos de uso comum

higienizados;

Manter os ambientes bem ventilados com as

janelas e portas abertas, evitando o toque nas

maçanetas e fechaduras;



Alunos e trabalhadores deverão higienizar, a cada

troca de usuário, os computadores, tablets,

equipamentos, instrumentos e materiais didáticos

empregados em aulas práticas, de estudo ou

pesquisa, com álcool 70%;

O atendimento ao público será feito,

preferencialmente, de forma on-line ou via

telefone. Só buscar o atendimento presencial se

for estritamente necessário;

Caso houver atendimento presencial à

comunidade escolar, este será restrito à secretaria

escolar, sendo vedado o deslocamento pelas

outras dependências da escola, antes ou após o

atendimento, salvo se tiver motivo plausível com

autorização dos servidores que estão realizando o

atendimento;

Comunicar imediatamente o professor caso

apresente sintomas como tosse, febre, coriza, dor

de garganta, dificuldade para respirar, fadiga,

tremores e calafrios, dor muscular, dor de cabeça,

perda recente do olfato ou paladar;

Não levar brinquedos ou outros objetos

particulares para a unidade escolar;



Seguir e respeitar os protocolos de saúde e as

regras de etiqueta respiratória;

Nas aulas de Educação Física, assim como nas

demais práticas desportivas, oferecidas pela

instituição de ensino, fica vetado o contato físico

entre os participantes;

Para os alunos que já possuem autonomia e vem a

pé, transporte coletivo, ou outro transporte que o

deixe nos arredores da escola, essa entrada deve

ser estritamente pelo portão definido pela escola,

onde ocorrerá triagem aferindo temperatura,

higienizando mãos e calçados, dirigindo-se para a

sala de aula;

Somente será aberta a biblioteca para

empréstimos de livros , se houver um responsável

para organização e higienização após o uso;

Os alunos menores que precisam de

acompanhante até à sala de aula, serão

entregues no portão da escola para um servidor

que direcionará o mesmo para passar pela

triagem e irá acompanhar o aluno até à sala

deixando-o sob a responsabilidade da professora

e/ou profissional responsável naquele momento

por organizar e monitorar os educandos na sala;



Os alunos que vêm de bicicleta devem entrar pelo

portão, acomodar sua bicicleta no local estipulado

para este fim e, imediatamente, se dirigir para a

triagem;

Os alunos que não dependem de transporte

coletivo devem chegar próximo do horário do

início da aula, evitando aglomerações na entrada

da escola. Após passar pela triagem, dirigir-se

diretamente para a sala de aula;

Os alunos que dependem de transporte escolar

(ônibus/van) devem respeitar as mesmas

orientações de entrada supracitadas, porém, se o

transporte chegar antes dos horários

estabelecidos para a entrada nas salas de aulas,

devem aguardar no pátio, respeitando o

distanciamento adequado, respeitar as

demarcações, não praticar atividades esportivas,

brincadeiras, ou se reunirem em outras

dependências da escola;

A entrada (início das aulas) e saída (término das

aulas) será organizada de maneira escalonada,

uma turma por vez;

Os pais e/ou responsáveis que vêm buscar os

alunos devem se atentar para não haver atrasos e  

não será permitida, a entrada no pátio da escola.

Aguardar o educando no portão de entrada;



TELEFONES PARA CONTATO:

Prefeitura de Massaranduba

(47) 3379 - 4600

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo

(47) 3379 - 4655

Secretaria de Saúde

(47) 3379 - 8500 / 3379 - 8510

Alunos que aguardam o transporte coletivo ou

responsável devem se deslocar para o pátio e

aguardar até o momento de sair da unidade

escolar;

Os alunos que se deslocam para casa sozinhos (a

pé, de bicicleta, entre outros), devem sair

imediatamente retornando às suas residências.

Diminuir a disseminação do coronavírus depende

de todos nós. Por isso, siga as orientações e

mantenha-se protegido. Faça por você, faça por

sua família, faça por todos!

Os alunos e trabalhadores devem manter o

distanciamento mínimo de 1,5 metros;

Não é permitido comportamentos sociais tais

como aperto de mãos, abraços e beijos;


