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A CONSTRUÇÃO DOS PROTOCOLOS 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Suzano, desde o mês de junho do ano 

de 2020, tem articulado um diálogo contínuo com os diversos segmentos sociais – e 

particularmente com a equipe da própria SME – com o propósito de reunir informações 

que possam nortear, da melhor forma, as ações decorrentes deste momento de 

excepcionalidade pelo qual toda a sociedade está passando, em virtude do novo 

coronavírus (COVID-19). 

Nosso propósito é configurar um trabalho horizontal, cuja premissa é a 

transparência de nossas ações, a responsabilidade que as circunstâncias exigem dos 

sujeitos e a valorização de todas as vozes.  

Como efeito dessa atuação de trabalho, pudemos construir um documento que 

não só denota os esforços desta Secretaria, mas que se legitima pela participação de 

servidores e demais envolvidos neste propósito.  

Tal documento consolida o pensamento da coletividade e visa o engajamento 

de todos, em um processo de biossegurança para a retomada das aulas presenciais, 

tendo como ponto de partida a escuta, o acolhimento, a empatia e, sobretudo, o 

comprometimento com a educação. 

 

 

 

 

 

Comitê de elaboração dos protocolos para retorno às aulas presenciais 
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AGENDA PARA ELABORAÇÃO DOS PROTOCOLOS PARA RETORNO DAS 

AULAS PRESENCIAIS 

Data Ação Pauta 

12/06/2020 1ª  Reunião com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

21/06//2020 2ª Reunião com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

30/06/2020 3ª Reunião com o Sindicato dos Servidores Municipais de Suzano 

02/07/2020 4ª  Reunião com o Conselho Municipal de Educação (CME) 

08/07/2020 5ª Reunião entre o Prefeito e o Secretário Municipal 

13/07/2020 6ª  
 

Reunião com o Sindicato dos Servidores Municipais de Suzano e com 
a Secretaria Municipal da Saúde 

20/07/2020 7ª  Reunião com a Secretaria Municipal da Saúde 

27/07/2020 8ª  Reunião com a Secretaria Municipal da Saúde 

08/07/2020 9ª  Reunião entre os Prefeito e o Secretário Municipal 

08/10/2020 10ª  Apresentação do Documento Versão Zero para a rede municipal.  

09/10/2020 a 
14/12/2020 

11ª  
 

Estudo do documento pelas equipes escolares e composição de um 
comitê para o monitoramento dos protocolos de segurança. 

15/12/2020 a 
21/12/2020 

12ª  -Escuta da Rede; 
-Envio de questionário para contribuições dos profissionais. 

 01/01/2021 a 
31/01/2021 

13ª  
 

Leitura e análise realizada pela SME das contribuições recebidas  

01/02/2021 14ª  
 

Devolutiva das contribuições recebidas para a rede municipal. 

 02/02/2021 a 
28/02/2021 

15ª  
 

Retomada das atividades dos Comitês Escolares 

 

AGENDA DO SEMINÁRIO INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DOS PROTOCOLOS DE RETORNO 

DATA 14/07/2020 30/07/2020 06/08/2020 13/08/2020 

HORÁRIO 18h30 15h 14h 16h 



  Prefeitura Municipal de Suzano 

  ESTADO DE SÃO PAULO 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

7 
 

AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO NA PANDEMIA DA COVID-19 

BOLETIM SME Nº 106 - 13/03/2020: Informações COVID-19 
 

COVID-19  
 

Medidas adotadas pela 
Prefeitura e informadas pela 
Secretaria Municipal de 
Administração. 

Visando a integridade física dos servidores e evitar a propagação do 
vírus:  
▪ Servidores com atestados médicos por motivos de gripe ou que 
estivessem com sintomas do vírus, NÃO deveriam comparecer ao  
Departamento Médico. Os atestados foram enviados por e-mail;  

 

BOLETIM SME Nº 111 - 16/03/2020: Informações COVID-19 

 COVID-19  
 

Medidas para preservar a 
integridade física dos 
servidores e evitar a 
propagação do vírus. 

A partir de 17/03 as Escolas Municipais deveriam:  
▪ Autorizar funcionários com mais de 60 anos, grávidas e mães com 
filhos de até 1 ano de idade para realizarem o teletrabalho;  
▪ Exceção para os funcionários da Saúde, Segurança Cidadã e  
Assistência Social. 

 

BOLETIM SME Nº 113 - 16/03/2020: Informações COVID-19 

COVID-19  
 
 
 
 

A Secretaria Municipal de 
Educação destacou. 

Em 16/03 as aulas foram gradativamente  
paralisadas;  
▪ Em 18/03 as aulas foram interrompidas;  
▪ Os alunos não foram prejudicados com falta;  
▪ Em 19 e 20/03, os  
colaboradores realizaram planejamento;  
▪ A partir de 23/03, a PMS seguiu as orientações do Governo do 
Estado,  
quanto à antecipação de férias e recesso;  
▪ Retomada das atividades escolares remotamente. 
▪ Plataforma digital, atividades impressas, programa de TV; 
▪ Busca ativa; 
▪ Entregas das cestas básicas e Kits de feira. 
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AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO NA PANDEMIA DA COVID-19 

BOLETIM SME Nº 115 - 13/03/2020: Informações COVID-19 

COVID-19 
Decreto Nº 9.432, de 

16/03/2020 

Destaca-se o Artigo 5º  
Do grupo de risco:  
I – Portadores de doenças respiratórias crônicas ou que reduzam 
a imunidade,  
devidamente, comprovada por atestado médico a ser 
submetido à avaliação do órgão competente;  
II – Gestantes;  
III – Filhos menores de 1 (um) ano de idade;  
IV – Maiores de 60  
(sessenta) anos. 

 

BOLETIM SME Nº 119 - 16/03/2020: Informações COVID-19 
 

COVID-19   
Videoconferência 

Orientação sobre a prevenção da COVID-19. 

 

BOLETIM SME Nº 136 - 16/03/2020: Informações COVID-19 

COVID-19 
 

Aditamento do retorno ao 
trabalho devido a pandemia 
de COVID-19 

Comunicação a todos os (as) servidores (as) que estavam 
afastados por Licença  
Prêmio/Férias compulsória, com retorno previsto para o dia 
22/04, que deveriam permanecer afastados em suas residências, 
até que fosse publicada uma nova normativa. 

 

BOLETIM SME Nº 137 - 13/03/2020: Informações COVID-19 

A Secretaria Municipal de 
Educação, em consonância 
com o Decreto nº 9.432, de 
16/03/2020, determinou: 

 De 22/04 a 21/05 foi concedido um novo bloco de Licença Prêmio 
compulsória aos servidores Estatutários/  

Estáveis e foram concedidas férias aos servidores regidos pela 
CLT.  
- A partir de 27/04 as funções de Auxiliar de Secretaria, Oficial de 
Escola, Secretário de Escola, Diretor de Escola e Coordenador 
Pedagógico retornaram às suas atividades em tele  
trabalho e, eventualmente, na unidade escolar para alguma ação 
específica acordada com SME. 
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AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO NA PANDEMIA DA COVID-19 

BOLETIM SME Nº 150 - 16/03/2020: Informações COVID-19 

Prestação de 
Contas/COVID 19 

Orientação de ações concernentes ao Setor de Prestação de 
Contas (APM), para as escolas municipais. 

 

BOLETIM SME Nº 159 16/03/2020: Informações COVID-19 

Orientações sobre a 
COVID 19 

Boletim Informativo 20/2020 do Comitê de Enfrentamento do 
Novo Coronavírus da Secretaria Municipal de  
Saúde.  
Orientações Gerais aos Servidores Públicos  
Municipais no Contexto da COVID-19. 

 

BOLETIM SME Nº 137 - 13/03/2020: Informações COVID - 19 

Antecipação de Feriados e 
Possível Retorno ao 

trabalho 

Foram antecipados os feriados de Corpus Christi (11/06/20) para o 
dia 22/05 (sexta-feira), e o feriado da Revolução Constitucionalista 
de 1932 (09/07/20), para o dia 25/05 (segunda-feira).  

A antecipação dos feriados objetivava diminuir o fluxo de pessoas 
nas ruas e, com isso, aumentar o nível de isolamento social 
necessário para combater a proliferação do COVID -19.  

O afastamento dos servidores foi ampliado até 31/05. 

 

 

BOLETIM SME Nº 150 - 16/03/2020: Informações COVID-19 

Fim do segundo bloco de 
Licença Prêmio 

compulsória e retorno ao 
trabalho 

Retorno ao trabalho dos servidores que gozavam de Licença Prêmio 
compulsória. A partir dos dias 25/06 e 06/07 (de acordo com o 
cargo), esses servidores deveriam comparecer à escola, em sistema 
de revezamento a ser organizado pelo Diretor de Escola ou Chefia 
imediata, em horário diferenciado (10 às 16 horas).  
Servidores que faziam parte do grupo de risco, de acordo com o 
Artigo 5º do Decreto Municipal nº 9.432, de 16/03/2020, deveriam 
retornar em sistema de teletrabalho.  
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INTRODUÇÃO 

 

É certo que o Brasil está no topo da chamada curva da doença (COVID-19), 

em agosto de 2020. O momento é de prudência e, portanto, pautado no dever de 

prevenção. É recomendável o devido planejamento para a ocasião do retorno às aulas 

presenciais. 

Deste modo, a experiência de passarmos por uma pandemia haverá de nos 

trazer diversos ensinamentos, afinal, todos os países que passaram pela pior fase da 

doença têm revisto os cuidados e atividades planejadas nos espaços educacionais, 

cientes que esse e tantos outros vírus farão parte do nosso ambiente por um tempo 

ainda não previsível.  

A história nos ensina a confiar na aptidão humana de se reinventar, bem como 

na nossa experiência de enfrentar angústias causadas por diversos vírus ou bactérias, 

como o Yersínia Pestis, causador da aterrorizante Peste Negra, o vírus da Varíola, da 

Poliomielite, do Sarampo, do HIV, mais recentemente o Zica Vírus, assim como a 

bactéria Vibrio Cholerae que quase destruiu Londres e que ainda é um risco para 

países sem saneamento básico.  

Em tais episódios, as crises advindas cunharam oportunidades de evolução 

científica e, graças à vacinação, aliada às medidas sanitárias e mudanças de 

comportamento, foi possível diminuir o número de infectados ou pelo menos a 

mortalidade dos mais vulneráveis, bem como as sequelas físicas e psicológicas.  

Ocorre que, agora, momento em que o Brasil e o mundo anseiam e aguardam 

que os incansáveis cientistas descubram a melhor forma de ajudar nesse novo desafio 

sanitário, seja através de uma nova vacina, um novo medicamento, uma nova técnica 

de proteção, além do afastamento social, as máscaras, a higiene, compete à 

Administração Pública promover meios para viabilizar o desenvolvimento saudável, 

sobretudo das crianças no ambiente escolar. 

É responsabilidade da Gestão Pública garantir o devido preparo dos 

profissionais, a devida manutenção e readequação dos espaços/ unidades escolares, 

criando um ambiente saudável e o mais seguro possível.  
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Cabe a Administração Pública também considerar que cada segmento, 

passando pelos familiares, possuem especificidades econômicas, sociais, 

educacionais e de saúde, que devem ser analisadas, ponderadas e pensadas no 

planejamento de medidas estratégicas de reabertura das escolas e na reorganização 

do calendário escolar.  

As medidas de reabertura das unidades escolares devem objetivar o 

acolhimento dos alunos, bem como da comunidade escolar, de forma geral, visando 

a promoção do bem-estar físico e psicológico e a sensação de segurança sanitária, 

de modo a permitir o desenvolvimento natural do processo de ensino e da efetiva 

aprendizagem.  

Os Conselhos Escolares devem ser envolvidos neste processo, sobretudo no 

que tange à prevenção/ orientação da comunidade escolar, com o escopo de garantir 

tomadas de decisões específicas para a reabertura.  

Serão importantes os treinamentos periódicos, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde, que discorrerão sobre critérios de desinfecção, de acordo com o 

estabelecido pelos comitês científicos de combate ao COVID-19. 

Logo, o planejamento de retorno às aulas presenciais deve estar fundamentado 

nos direitos humanos de crianças, familiares e profissionais da educação.  

 

1) Direitos humanos fundamentais da criança que devem ser respeitados na 

retomada da frequência a escolas e creches: 

a) Direito a um período de acolhimento e adaptação que lhe permita expressar 

seus sentimentos (angústias, medos, preocupações, alegrias) e suas reações 

a essa experiência de uma nova rotina; 

b) Direito a se sentir apoiada com a aceitação de possíveis mudanças observadas 

em seus comportamentos, habilidades e conhecimentos; 

c) Direito a ser tratada com afeto, compreensão e consideração especiais, 

levando-se em conta possíveis dificuldades enfrentadas em seu ambiente 

familiar no período de isolamento social; 

d) Direito a não ser submetida a situações que causem constrangimento, 
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insegurança, intimidação ou cerceamento de movimentos que sejam 

inadequadas para suas características etárias de desenvolvimento; 

e) Direito a um ambiente educativo que lhe permita explorar, participar, brincar, 

expressar, conviver e conhecer-se; 

f) Direito a frequentar as instituições educativas, de ser apoiada e acolhida nelas, 

sem discriminação, no caso da própria criança ou algum membro de suas 

famílias ter sido vítima da Covid-19. 

 

2) Direitos humanos da família da criança: 

a) Direito a sentir segurança nos cuidados dedicados à preservação da saúde da 

criança; 

b) Direito a estar presente, na medida do possível, devido às medidas de 

prevenção da infecção, e se necessário, de forma virtual, no período de 

adaptação da criança; 

c) Direito a receber esclarecimentos e compartilhar decisões sobre os cuidados 

para prevenção de infecção adotadas pela escola ou creche; 

d) Direito a ser tranquilizada sobre possíveis problemas de adaptação da criança 

devido ao período de afastamento da escola ou creche; 

e) Direito a ser orientada e a compartilhar decisões a respeito dos cuidados e do 

acompanhamento da criança em casa nesse período de retomada da 

frequência à escola ou creche; 

f) Direito a ter disponível um canal de comunicação que permita estar sempre 

informada sobre mudanças no funcionamento da escola ou creche que afetem 

a criança; 

g) Direito a ter suas jornadas de trabalho flexibilizadas para poder ajustar-se a 

prováveis horários reduzidos de frequência da criança à escola ou creche; 

h) Direito a ser orientada e encaminhada quanto a eventuais necessidades de 

recorrer a outros setores, como Saúde, Assistência Social e Justiça. 
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3) Direitos humanos de professores, educadores e funcionários que lidam 

diretamente com a criança na escola e na creche: 

a) Direito a terem suas saúdes protegidas, com a prevenção da infecção pelo 

coronavírus; 

b) Direito a acederem a seus ambientes de trabalho antes das crianças, de 

maneira que possam planejar o retorno das crianças, construir os protocolos 

de trabalho e cuidado, assim como participar de formações com as diferentes 

áreas que precisam estar envolvidas com o retorno das atividades 

educacionais, tais como Educação, Saúde, Psicologia e Assistência Social; 

c) Direito a receberem uma orientação segura e periodicamente atualizada a 

respeito das medidas necessárias de cuidados com a saúde das crianças e dos 

demais adultos que trabalham na escola ou creche; 

d) Direito a terem os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários e 

adequados para a realização do seu trabalho.  

Isto posto e diante da atual situação mundial de Pandemia da COVID-19, 

doença causada pelo novo coronavírus, objetivando a não propagação do vírus, 

seguem informações conforme Notas Técnicas e manuais da ANVISA/Ministério da 

Saúde e demais órgãos competentes. 
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INFORMAÇÕES GERAIS  

Definição de Covid-19 

 

COVID-19 (sigla em inglês para “coronavirus disease 2019” - doença por 

coronavírus 2019, em português) é a doença infecciosa causada pelo novo 

coronavírus (SARS-CoV-2), identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, em 

Wuhan, na China. O quadro da doença, em geral, pode variar de leve a moderado, 

semelhante a uma gripe ou resfriado, mas em alguns casos pode ser mais grave, 

podendo levar à síndrome respiratória aguda grave e complicações e, em casos 

extremos, ao óbito.  

Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela Organização 

Mundial da Saúde como uma pandemia. 

 

Sintomas 

Os sintomas são principalmente respiratórios, em geral: febre, tosse seca e 

cansaço. Algumas pessoas podem ter dores, congestão nasal, corrimento nasal, dor 

de garganta, perda do paladar e/ ou olfato, ou diarreia. Casos mais graves podem 

apresentar febre alta e dificuldade para respirar. A maioria das pessoas (cerca de 

80%), se recupera da doença sem precisar de tratamento especial e algumas pessoas 

são assintomáticas. Vale salientar que uma em cada seis pessoas com a COVID-19 

pode ficar gravemente doente e desenvolve dificuldade em respirar. Até o momento 

não há tratamento específico para a doença, mas sim dos seus sintomas, que podem 

aparecer entre 01 e 12 dias após a exposição ao vírus. 

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS, as estimativas 

atuais quanto ao período de incubação, que é o tempo entre ser infectado pelo vírus 

e o início dos sintomas da doença, podem variar de 01 a 14 dias. 

Transmissão  

O vírus pode ser transmitido pelo contato próximo com pessoas infectadas 
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(como toque ou aperto de mão), ou por meio de tosse, espirro, catarro e gotículas de 

saliva de pessoas infectadas. Também pode ser transmitido ao tocar objetos ou 

superfícies contaminadas, seguido do toque à boca, nariz ou olhos. Pessoas 

infectadas podem transmitir o coronavírus sem apresentarem sintomas, por isso a 

importância do distanciamento social.  

De acordo com a OPAS, uma série de estudos aponta que os coronavírus 

(incluindo informações preliminares sobre o vírus que causa COVID-19), podem 

persistir nas superfícies por algumas horas ou até vários dias, de acordo com 

diferentes condições (tipo de superfície, temperatura, umidade do ambiente, etc.). 

Como não se sabe ainda ao certo quanto tempo o vírus sobrevive nas superfícies, 

enfatiza-se a importância dos processos de limpeza e desinfecção de objetos e 

superfícies.  

O uso de máscaras pela população é uma das medidas essenciais para 

prevenir a disseminação da COVID-19 durante o período de distanciamento social 

estabelecido pelo Poder Público.  

Sendo este o entendimento do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de 

São Paulo, em 04 de maio de 2020 tornou-se obrigatório o uso de máscaras de 

proteção facial, preferencialmente as de uso não profissional, nos espaços de acesso 

público e no interior de estabelecimentos, conforme Decreto n° 64.959/2020. 
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ORIENTAÇÕES GERAIS A TODA EQUIPE ESCOLAR  

- Lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos, preferencialmente, com 

água e sabonete líquido, ou higienizar com álcool em gel 70%; 

- Praticar a etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca, 

preferencialmente com lenço descartável, ou, na impossibilidade, com o braço, 

e não com as mãos;  

- Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas, e ao tocar, lavar 

sempre as mãos como já indicado anteriormente;  

- Evitar abraços, beijos e apertos de mãos. Adotar um comportamento amigável 

sem contato físico. Distanciamento social;  

- Higienizar com frequência o celular;  

- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos, 

copos, fones de ouvido. Evitar também compartilhar canetas, lápis e realizar a 

higienização caso haja uso coletivo;  

- Evitar circulação desnecessária nas ruas, shoppings, shows, cinemas e igrejas. 

Se puder, ficar em casa;  

- Se estiver doente, evitar contato físico com outras pessoas, principalmente 

idosos e doentes crônicos, e ficar em casa, até melhorar, utilizando máscara; 

- Utilizar a máscara mantendo a boca e o nariz totalmente cobertos, sem deixar 

espaços nas laterais; 

- Dormir bem, se hidratar e ter uma alimentação saudável;  

- Limpeza e higienização/ desinfecção de objetos e superfícies devem ser 

realizadas sempre com água e sabonete líquido, álcool a 70% ou hipoclorito de 

sódio (0,5% a 1%)1 utilizando pano ou papel toalha, tomando os devidos 

cuidados com o residual de papel e hipoclorito e lavando o pano. Outra opção 

de produto a ser utilizado para a higienização/ desinfecção é o quaternário de 

amônio2. É importante verificar a FISPQ (Ficha de Segurança) dos produtos 

químicos a serem utilizados e seguir as instruções contidas no manual do 

produto, referentes ao uso, EPIs e diluições; 

 
1 Para obter esta concentração, dilua um copo de 50 ml de água sanitária (hipoclorito de 2 a 2,5%) em 1 litro de água. 

2 Equivale ao desinfetante líquido de uso geral (99%). 
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- Importante verificar o registro junto ao Ministério da Saúde/ANVISA de todos 

os produtos químicos domissanitários (saneantes destinados ao uso 

domiciliar);  

- Não misturar produtos químicos. 
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RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS DE RETORNO ÀS AULAS  

 

Considerando que neste momento de Pandemia, totalmente atípico a rotina da 

população, nos é recomendado o distanciamento social, além da intensificação dos 

cuidados com a higiene, o retorno às aulas presenciais na Rede Municipal Pública de 

Ensino se orientará nos critérios estabelecidos pelo Plano São Paulo, instituído pelo 

Decreto Estadual n° 64.994, de 28 de maio de 2020, que tem como objetivo 

implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia 

decorrente da COVID-19, sendo dividido em 3 fases, além de outras recomendações 

dos órgãos competentes, principalmente as da Secretaria Municipal de Saúde de 

Suzano. Diante da atual situação de Pandemia, as informações e orientações, notas 

técnicas e protocolos apresentam-se de forma dinâmica, podendo ser atualizadas a 

qualquer momento, sendo necessário o acompanhamento nos canais oficiais do 

governo federal, estadual e municipal.  

Com o objetivo de minimizar os riscos de propagação do novo coronavírus 

(COVID-19) na retomada às aulas presenciais da Rede Municipal Pública de Ensino 

de Suzano (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos 

– EJA), a Secretaria Municipal de Educação apresenta protocolos de retorno às aulas 

presenciais considerando a diversidade e particularidade de suas unidades, com 

medidas sanitárias estratégicas e preventivas, em conjunto com as ações 

pedagógicas, lúdicas e educacionais. É de suma importância providenciar as 

adequações necessárias em cada unidade escolar, verificando-se o que é específico, 

bem como é necessário organizar o fluxo. 
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CABE AO DIRETOR DE ESCOLA ANTES DE RECEBER OS ESTUDANTES 

Organização e Estrutura da Escola 

(auxílio efetivo de toda EQUIPE ESCOLAR)  

 

Na primeira semana de retorno, todas as unidades deverão elaborar uma “Ação 

de Acolhimento”, com o escopo de oferecer aos alunos uma sensação de 

normalidade, considerando o longo período de distanciamento social vivido e a 

apreensão da retomada da vida coletiva.  

O retorno às aulas presenciais se dará de forma gradual; com até 35% da 

capacidade da unidade escolar na fase 1, de preferência iniciando com os alunos mais 

velhos; a fase 2 com até 70% da capacidade; e uma fase 3, de acordo com as 

orientações das autoridades de Saúde, com o retorno total dos estudantes.  

Recomenda-se a separação das crianças em grupos ou turmas fixas, sem 

misturá-las.  

Criar área para higienização de mãos e calçados dos funcionários para entrar 

na unidade escolar. Todos os profissionais que atuam na unidade, bem como 

eventuais prestadores de serviços ou fornecedores/ entregadores devem passar pelo 

mesmo processo de higienização de mãos, calçados e utilização de máscaras. 

Reduzir e controlar rigorosamente o acesso de pessoas externas ao interior da 

escola, incluindo os fornecedores da merenda escolar.  

Reorganizar o ambiente de trabalho para garantir o distanciamento mínimo 

entre pessoas. Priorizar as reuniões e eventos à distância, utilizando plataformas 

digitais, on-line. Caso seja necessária reunião presencial dos professores, utilizar uma 

sala bem ventilada e respeitar o distanciamento mínimo.  

Disponibilizar álcool gel 70% em todas as áreas de grande circulação de 

pessoas, principalmente onde não houver lavatórios para a higienização das mãos.  

Manter kit de higiene (água, sabonete líquido, papel toalha) em todos os 

lavatórios. O uso de secadores de mãos não é recomendado para que o fluxo de ar 

não favoreça a dispersão do vírus pelo ambiente.  

Intensificar as informações e comunicados para as boas práticas de higiene 
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pessoal e distanciamento social, complementando com folders e sinalizações, bem 

como manter informativos nas áreas de maior circulação de pessoas, como banheiros, 

bebedouros e refeitórios.  

Organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho, mantendo-os limpos e 

bem ventilados naturalmente; sempre que possível manter as portas e as janelas 

abertas, diminuindo também o toque nas maçanetas e fechaduras.  

Evitar o uso de tapetes e carpetes, caso não seja possível, intensificar a sua 

higienização.  

A higienização completa das superfícies e ambientes com álcool 70%, 

hipoclorito de sódio 1%1ou quaternário de amônio2, como cloreto de benzalcônio 

(bactericida), ou desinfetantes de uso geral com ação virucida, deverá ocorrer 

sistematicamente.  

Nas primeiras semanas de aulas presenciais deverão ser reforçadas as 

informações sobre pandemia, como ocorre a transmissão do COVID-19, medidas de 

prevenção, práticas sobre distanciamento, higienização das mãos e procedimentos 

gerais considerando a nova rotina. Garantir que todos os alunos compreendam essas 

orientações utilizando recursos específicos, caso sejam necessários. 

Manutenção Escolar  

 
Verificar e providenciar as condições adequadas de abertura das janelas e 

portas das salas, sanitários, cozinha e demais áreas, bem como verificar e 

providenciar o funcionamento das torneiras, vasos sanitários, tampas, descargas, 

dispositivos de sabão líquido e papel toalha.  

Caso não seja possível a resolução dos problemas de manutenção pela própria 

unidade escolar, estes devem ser reportados para as ações da Secretaria Municipal 

de Educação.  

A limpeza dos reservatórios e filtros de água deve ser realizada a cada 6 

meses.  
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Mobiliário 

(auxílio efetivo de PROFESSORES, AUXILIARES DE ATIVIDADES ESCOLARES, 

AUXILIARES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL e AGENTES 

ESCOLARES)  

 

Reavaliar o layout das salas de aula, bem como áreas administrativas, sala dos 

professores e demais áreas de apoio.  

Berços, cadeiras, mesas entre outros, devem apresentar distanciamento 

mínimo de 1,5 metro.  

Os colchões e travesseiros devem possuir capa impermeável, sendo 

higienizado a cada uso. Realizar a troca do lençol e capa de travesseiro de tecido para 

cada criança. 

Para as mesas de uso coletivo, diminuir a quantidade de alunos respeitando o 

espaçamento mínimo. Onde houver a possibilidade, fixar divisória de acrílico, acetato 

ou outro material de fácil higienização.  

Não utilizar tapetes ou mobiliários que não permitam a higienização adequada 

com água e sabão líquido, álcool a 70% ou hipoclorito de sódio. 

Bibliotecas  

 

Sugere-se, ao receber os livros, mantê-los em estante separados dos demais, 

realizar a higienização das mãos e, se possível, dos próprios livros. O livro poderá ser 

liberado para empréstimo ou consulta após 6 dias. O profissional não deverá colocar 

as mãos nos olhos, nariz ou boca. 
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AO RECEBER OS ALUNOS  

Entrada e Saída dos Alunos 

(auxílio efetivo dos AUXILIARES DE ATIVIDADES ESCOLARES)  

 

Cada unidade escolar deverá montar um fluxo de entrada e saída dos alunos, 

organizando e evitando aglomeração de estudantes e responsáveis. Cada unidade 

escolar verificará a possibilidade de horários escalonados. Orientar os responsáveis 

para evitar que pessoas do grupo de risco para COVID-19 levem e busquem a criança, 

a fim de diminuir sua exposição, reforçando o uso de máscara e o distanciamento 

mínimo de 1,5 metro. Pessoas que estejam com sintomas gripais não devem 

acompanhar as crianças na entrada e saída dos alunos.  

Reservar uma área, com ventilação, do prédio escolar para higienização das 

mãos e calçados dos alunos no momento da entrada para aula, além da aferição da 

temperatura corporal com termômetro do tipo infravermelho. Na inexistência tipo de 

equipamento poderá ser utilizado o termômetro digital, realizando a higienização do 

mesmo com álcool 70% a cada uso.  

Caso o aluno esteja com temperatura corporal acima de 37,5°C ou com 

qualquer outro sintoma suspeito para COVID-19, o mesmo deverá ser encaminhado 

de volta para sua residência e os responsáveis devem ser orientados a monitorar 

sintomas e sinais. Sendo necessário, procurar um serviço de saúde ou atendimento 

de telemedicina.  

Comunicação 

(auxílio efetivo de toda EQUIPE ESCOLAR)  

 

Informar as famílias e os alunos sobre o calendário de retorno e os protocolos 

orientando os pais e/ ou responsáveis referente ao retorno das aulas presenciais com 

antecedência, dando as devidas orientações do funcionamento da unidade escolar.  

Realizar ações de sensibilização e conscientização de toda a comunidade 

pertencente ao território que a escola está inserida, sobre os protocolos contínuos de 
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cuidados individuais e coletivos na prevenção do vírus. 

Importante ressaltar a comunicação caso o estudante esteja doente. Este 

deverá permanecer em casa, podendo utilizar o atendimento de telemedicina, ou em 

casos mais graves, procurar atendimento médico-hospitalar.  

Nesse momento, o apoio e colaboração dos pais e responsáveis são 

imprescindíveis para minimizar os riscos sanitários, possuindo papel ativo no que diz 

respeito à situação atual da pandemia, referente às medidas de prevenção, 

distanciamento físico, cuidados com a higiene pessoal, não compartilhar objetos 

pessoais, lápis e alimentos. É importante ressaltar os cuidados com a abordagem para 

as crianças não agirem de maneira agressiva ou desacolhedora.  

Distanciamento Social 

(auxílio efetivo de toda EQUIPE ESCOLAR)  

 

Reforçar o distanciamento social para os alunos, funcionários e prestadores de 

serviços, exceto os profissionais que atuam diretamente com as crianças de creche e 

pré-escola.  

As filas devem ser organizadas para garantir a distância de 1,5 metro entre os 

alunos.  

Se possível, delimitar as áreas com sinalização no piso. As salas de uso 

comum, como a sala dos professores, de reuniões e de apoio, deverão ser limitadas 

respeitando o distanciamento mínimo.  

No atendimento ao público, dar preferência aos canais digitais (e-mail, 

telefone).  

No seu impedimento, realizar agendamento prévio, respeitando o espaçamento 

mínimo, não sendo possível, criar barreiras físicas, como divisórias transparentes 

entre outros.  

Não realizar atividades como feiras, seminários, festas, competições, eventos 

esportivos.  

Reforçar que o cumprimento com beijos, abraços, aperto de mãos, ou qualquer 

outro tipo de contato físico não são recomendados.  
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Medidas de Prevenção  

 

Cabe ao Diretor de Escola, com auxílio de toda a Equipe Escolar, socializar e 

colocar em prática todas as medidas de prevenção aqui elencadas.  

 

1) Máscara 

 

Diante da atual situação de emergência, o país vem apresentando insuficiência de 

insumos. Foi solicitado aos cidadãos para que utilizem máscara de tecido (máscara 

facial de uso não profissional), deixando a máscara profissional (tripla cirúrgica, N95 

e similares) apenas para os profissionais da saúde. 

O uso de máscara por crianças com idade inferior a 2 anos não é recomendado 

pela Sociedade Brasileira de Pediatria, conforme Nota de Alerta emitida em 

29/05/2020, com risco de sufocamento. 

O uso correto da máscara ajuda na prevenção da COVID-19, sendo mais efetiva 

associada ao distanciamento social, higienização das mãos e cumprimento de 

etiqueta respiratória. 

Não utilizar a máscara por longos períodos, máximo de 3 horas, realizar a troca 

após esse tempo e/ ou sempre que estiver úmida, com sujidades e/ ou danificadas. 

Lavar as mãos com água e sabonete líquido ou higienizar com álcool 70% antes 

de colocar ou retirar a máscara. 

 

a) Como usar a máscara facial de uso não profissional:  

 

Antes de usar a máscara:  

- Realizar a higienização das mãos com água e sabonete líquido ou álcool a 

70%;  

-  Verificar as condições físicas da máscara, limpeza e integridade (sem 

rupturas), a mesma deverá ser usada seca;  

- Colocar a máscara segurando pela alça, mantendo o conforto e espaço para a 

respiração, não esquecendo que a boca e nariz devem estar totalmente 
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cobertos sem espaços nas laterais; 

- Evitar o uso de batom ou outra maquiagem durante o uso da máscara; 

- Higienizar as mãos antes e depois da remoção da máscara. Para remover a 

máscara, manusear pela alça (evite tocar na parte da frente); 

- Sugere-se armazenar a máscara usada em um saco plástico ou de papel, ou 

ainda, podem-se utilizar recipientes plásticos com tampa perfurada (para 

ventilar) mantendo as alças para fora. 

- Não compartilhar a máscara, ainda que ela esteja lavada.  

 

b) Higienização da máscara:  

 

- A máscara deverá ser lavada separadamente de outras roupas; 

- Deixar de molho em uma solução de água com água sanitária ou outro 

desinfetante equivalente de 20 a 30 minutos. Para a solução de água sanitária 

(2,5%), diluir 2 colheres de sopa de água sanitária em 1 litro de água; 

- Lavar a máscara com água e sabão. Enxaguar bem em água corrente; 

- Após secagem, passar o ferro quente e acondicionar em saco plástico ou em 

recipiente limpo com tampa.  

 

2) Óculos de Proteção ou Protetores Faciais  

 

Os óculos de proteção ou protetores faciais não substituem as máscaras, não 

impedem a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca no ambiente.  

A indicação do uso é para o profissional de saúde e não existe evidência para 

a população. Porém, para o profissional que está exposto ao risco pelo contato 

próximo ao aluno, onde não é possível o distanciamento social e este estiver 

impossibilitado de usar máscara, recomenda-se o uso do protetor facial ou óculos para 

proteção contra gotículas.  

O protetor facial deverá ser de uso individual.  

Para a higienização de óculos de proteção ou protetor facial (face shield), lavar 

com água e sabão líquido ou utilizar álcool a 70%, esperar secar naturalmente.  
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Guardar em saco plástico após a higienização. 

 

3) Higiene Pessoal  

 

Conscientizar alunos e profissionais sobre as boas práticas de higiene pessoal. 

Lavar as mãos com água e sabonete líquido e/ ou higienizar com álcool 70% ao entrar 

e sair da unidade escolar e ao circular nos demais ambientes, como sanitários, 

refeitório e salas de aula. 

Quando lavar as mãos: 

- Antes de iniciar e ao término de suas atividades de trabalho;  

- Ao terminar um procedimento e antes de iniciar um novo;  

- Antes e após as refeições;  

- Antes e após o uso do banheiro;  

- Após a retirada dos resíduos;  

- Antes e após o contato com cada criança, principalmente ao trocar fraldas, 

preparar e servir alimentos, alimentar as crianças e ajudá-las no uso do 

banheiro;  

- Depois de usar o telefone ou ao tocar em qualquer objeto que não faça parte 

de sua atividade naquele momento, ou verificar sujidades aparentes.  

 

4) Orientações Gerais a serem seguidas na Unidade Escolar  

 

Orientar os profissionais e estudantes a fechar a tampa do vaso sanitário antes 

de acionar a válvula da descarga, evitando aerossóis e contaminação das superfícies.  

Incluir os alunos nas atividades, destacando a importância de cada um nas 

medidas de prevenção ao COVID-19. Nas idades/ séries que for possível, incluir o 

aluno na higienização das mesas com água e sabão ou álcool a 70% com supervisão 

do professor, agente escolar ou auxiliar, sendo o profissional da sala o responsável 

por esses produtos. 

Sugere-se o uso de uniformes de trabalho, sendo realizada a troca das 

vestimentas ao chegar à unidade escolar. 

No caso do uso de jalecos, vestir ao iniciar as atividades e retirá-lo ao final do 
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turno evitando sua circulação. 

Recomenda-se que os profissionais mantenham o cabelo preso e evitem usar 

acessórios como relógios, anéis e pulseiras.  

Garantir o fornecimento dos consumíveis de uso nos banheiros, como sabonete 

líquido, papel toalha, água, álcool 70% e etc. 

CABE AOS PROFESSORES  

Atividades de Educação Física, Arte e Correlatas  

Recomenda-se que atividades de educação física, arte e demais atividades 

coletivas, quando realizadas, sejam preferencialmente ao ar livre, utilizando os vários 

espaços externos da escola, atendendo o distanciamento mínimo, evitando o contato 

físico. 

Nesse momento, priorizar atividades individuais, não permitir atividades 

coletivas, como jogo com bolas ou de contato entre os alunos. Evitar o 

compartilhamento de materiais.  

Não permitir que as crianças levem brinquedos de casa para a escola, bem 

como não realizar atividades pedagógicas que envolvam a manipulação de alimentos. 

Lavar e higienizar brinquedos e materiais da sala. Brinquedos que não podem ser 

higienizados não podem ser utilizados.  

Para o uso das áreas de recreação, em conjunto com o responsável pela 

unidade escolar, deverão ser avaliadas as condições mínimas para a sua liberação, 

considerando: tipo de material do playground (lavável), quantidade de recursos 

humanos para acompanhar e monitorar as crianças.  

No caso de bebedouro deverá se evitar o contato direto com a superfície, 

devendo ser utilizado papel toalha com possibilidade de descarte e, posteriormente, 

a higienização das mãos. Na impossibilidade destas orientações, recomenda-se a 

interdição dos bebedouros. Incentivar o uso de garrafas/ copos individuais.  

Adaptar as atividades pedagógicas considerando o tempo transcorrido sem 

aulas, o aumento do comportamento sedentário em período de isolamento social, a 

estrutura física e os materiais disponíveis para as aulas. 
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Para as crianças da Educação infantil sugere-se uma marcação delimitando o 

local, podendo ser utilizado giz, fitas, etc.  

Após a aula, os alunos devem realizar a higienização das mãos, momento este 

que deve ser controlado para evitar aglomerações.  

Para o retorno à sala de aula os alunos devem respeitar o distanciamento 

mínimo entre eles.  

Alunos com Deficiência 

(auxílio efetivo de AGENTES DE APOIO À INCLUSÃO, AGENTES DE APOIO À 

PESSOA COM SURDEZ e AUXILIARES DE ATIVIDADES ESCOLARES) 

 

O retorno à escola do público-alvo da Educação Especial enquanto durar a 

situação de pandemia, deverá ocorrer baseado na análise individual, por indicação da 

equipe técnica da educação especial da Secretaria Municipal de Educação de 

Suzano, com envolvimento dos gestores, coordenadores pedagógicos, professores e 

famílias, levando em consideração a avaliação médica atual destes alunos.  

É necessária uma retomada sutil, gradual e respeitosa, garantindo uma 

diminuição da ansiedade e preservando a saúde mental de todos os envolvidos. Por 

tratar-se de uma questão de saúde pública, todos os segmentos da sociedade devem 

agir de acordo com as recomendações oriundas das autoridades sanitárias, apoiadas 

em evidências científicas. Cabe a essas autoridades definir o relaxamento das 

medidas de distanciamento social, com um retorno gradual à normalidade, dentro de 

parâmetros sanitários seguros. Apenas autoridades sanitárias podem atestar quando 

será possível a retomada das atividades.  

De acordo com o Parecer do Conselho Nacional de Educação CNE – nº 11/ 

2020 e as considerações feitas pela Secretaria Municipal de Educação de Suzano, os 

alunos da Educação Especial devem ser privados de interações presenciais em 

alguns casos, levando-se em consideração certas questões e sugerindo-se 

determinadas medidas cabíveis, nas seguintes situações relatadas como segue.  

Alunos com deficiência auditiva, especialmente aqueles que praticam a leitura 

labial ou se comunicam por língua de sinais, orienta-se que utilizem máscara tipo face 
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shield ou máscaras transparentes. Caso não seja possível, é necessário flexibilizar, 

em algumas ocasiões, a utilização das máscaras para esses estudantes, seus 

professores e colegas de classe, mantendo o distanciamento social indicado e o uso 

do protetor facial. Próteses auditivas também merecem atenção e cuidados de 

higiene.  

Aos intérpretes de língua de sinais, recomendam-se máscaras transparentes 

ou ainda uso de face shield. O protetor facial deverá ser de uso individual e higienizado 

com água e sabão ou álcool a 70% antes e após o uso ou sempre que necessário.  

Os alunos com deficiência intelectual podem apresentar dificuldades em 

cumprir atendimento de regras sobre as recomendações de higiene e cuidados gerais 

para evitar contágio, dificuldades de compreensão e recomendações de afastamento 

social, por isto, o contato deverá ser revestido de todos os cuidados possíveis, 

inclusive com a exigência de equipamentos de proteção individual para todos os 

profissionais envolvidos.  

Estudantes com autismo têm dificuldades nas rotinas e obediência as regras, 

tocam sempre olhos, nariz e boca, além de exigirem acompanhamentos nas 

atividades de vida diária. Alguns estudantes com deficiência ou transtornos do 

espectro do autismo podem apresentar maior dificuldade para tolerar o uso da 

máscara ou apresentar risco de sufocamento. O uso deve ser flexibilizado para a 

criança, seguindo as demais medidas de higiene. Neste caso, é recomendado para o 

profissional o uso de protetores faciais (face shield), além da máscara, e 

distanciamento social, quando possível.  

Devemos considerar também que os estudantes autistas podem ter 

dificuldades ampliadas no retorno às aulas, dado que lhes é difícil reconhecer, 

estabelecer e manter os vínculos afetivos anteriormente construídos no contexto da 

escola. Ademais, devem ser protegidos de hiper estimulação visual ou auditiva e de 

ambientes desorganizados. Vale ressaltar que esses casos devem ser avaliados 

criteriosamente para as condições de retorno ou não.  

Os estudantes com síndromes e/ ou os que apresentam disfunções da 

imunidade, cardiopatas congênitas, doenças respiratórias e outras podem ser 

suscetíveis a maior risco de contaminação, por isto o contato deverá ser revestido de 
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todos os cuidados possíveis, inclusive com a exigência de equipamentos de proteção 

individual para todos.  

Aos alunos com deficiência física por malformações congênitas da coluna 

vertebral ou encefalopatia crônica como paralisia cerebral, hemiparesias, diparesias, 

tetraplegias e outras, que estão suscetíveis à contaminação pelo uso de sondas, 

bolsas coletoras, fraldas e manuseios físicos para a higiene, alimentação e 

locomoção, recomenda-se não apenas o uso de equipamento de proteção individual, 

mas extrema limpeza do ambiente físico.  

Os estudantes que fazem uso de cadeiras de rodas e constantemente tocam 

essas rodas, devem lavar as mãos frequentemente com água e sabonete líquido e ter 

álcool 70% à sua disposição. Esta extrema limpeza deve se estender para os outros 

equipamentos como: óculos, cadeiras higiênicas, implantes, próteses corporais e 

outros.  

O mesmo se aplica para objetos como: bengalas, corrimões e maçanetas, 

utilizados com frequência pelos alunos com baixa visão ou cegos. Estes alunos 

também devem fazer uso constante de máscara facial.  

Caso o estudante não se encontre em qualquer grupo de risco, podendo 

retornar as aulas presenciais e precise de um agente de apoio à inclusão, agente de 

apoio à pessoa com surdez ou qualquer outro profissional de apoio, essa pessoa 

poderá acompanhá-lo na reabertura das escolas, desde que não apresente nenhum 

sintoma de COVID-19 e siga as medidas de prevenção.  

Algumas crianças e jovens com deficiência que apresentam dificuldades ou 

impossibilidade para a execução da lavagem ou desinfecção adequada das mãos 

devem receber apoio de um profissional da unidade escolar.  

Os profissionais de apoio aos estudantes com deficiência devem fazer uso de 

máscaras faciais a todo o momento e seguir os protocolos de higienização 

rigorosamente. 
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CABE AO AGENTE ESCOLAR  

Limpeza e Higienização de Ambientes 

(auxílio efetivo de toda EQUIPE ESCOLAR)  

 

A higienização compreende:  

- Limpar: remover sujidades visíveis;  

- Lavar e enxaguar: utilizar detergentes e água corrente em abundância, para 

remoção de resíduos e partículas;  

- Desinfectar: processo químico ou físico-químico, capaz de reduzir a quantidade 

de microrganismos a níveis seguros.  

Ressalta-se que o processo de higienização da escola deve começar a fazer 

parte da rotina de todos os servidores, ou seja, Cozinheiras Escolares, Auxiliares de 

Atividades Escolares, Auxiliares de Desenvolvimento Educacional, Agentes de 

Segurança Escolar, Auxiliares de Secretaria, Oficiais de Escola, Secretários de 

Escola, Agentes de Apoio à Inclusão, Agentes de Apoio à Pessoa com Surdez, 

Professores e Gestores devem ser incluídos neste processo.  

Intensificar a limpeza e higienização dos brinquedos (com auxílio dos Auxiliares 

de Atividades Escolares), bancadas e dos trocadores (com auxílio dos Auxiliares de 

Desenvolvimento Educacional e Professores), com álcool 70% antes e depois de cada 

uso. Importante ressaltar que tais objetos devem ser de material impermeável, de fácil 

higienização, não podendo ser de tecido.  

Aperfeiçoar, intensificar os processos de limpeza e higienização de todos os 

ambientes, superfícies, equipamentos (mesas, telefones, impressoras, carteiras, 

cadeiras, corrimões, maçanetas, puxadores, interruptores de luz, grades), pisos e 

salas.  

Limpeza e higienização devem ser realizadas antes do início das aulas, entre 

os turnos, após o término de cada dia, ou sempre que necessário. Os banheiros, 

lavatórios, bebedouros devem ser higienizados antes da entrada e após a saída dos 

alunos e nos intervalos entre turnos.  

Intensificar a limpeza periódica de áreas comuns e de grande circulação de 
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pessoas.  

Na mesma frequência, o lixo deverá ser recolhido e descartado de maneira 

correta e segura, com atenção redobrada quanto aos resíduos sólidos.  

Não realizar varredura a seco ou utilizar espanadores.  

Seguir as seguintes etapas para a limpeza de superfícies:  

- Limpar com pano de limpeza com detergente. A esponja/ fibra de limpeza 

pode ser utilizada quando necessário;  

- Enxaguar com água e outro pano de limpeza;  

- Depois de secar, desinfetar com um terceiro pano de limpeza com desinfetante 

virucida ou álcool a 70%; 

- Evitar realizar essas operações de limpeza e desinfecção na presença dos 

estudantes. Um tempo de espera de acordo com as prescrições dos produtos 

utilizados deve ser observado antes do acesso dos alunos;  

- Os produtos devem ser mantidos fora do alcance dos estudantes, em armários 

trancados com chave;  

- Realizar a limpeza e desinfecção do piso nas trocas de turnos em todos os 

espaços utilizados ou de passagem.  

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) devem ser compatíveis com os 

produtos químicos a serem utilizados, seguindo as instruções contidas no manual do 

produto, atentando também ao uso e diluições. Os EPIs devem ser removidos com 

cuidado para evitar a contaminação do usuário e da área circundante. As luvas devem 

ser removidas após a desinfecção. 

Para os profissionais que realizam a recolha e/ ou manuseio de resíduos é 

indicado usar luvas de borracha longas e resistentes, calçado fechado impermeável, 

calça comprida, camisa fechada de manga comprida.  

Os EPIs devem ser higienizados sempre após o uso e as roupas de trabalho 

lavadas diariamente.  

Todos os produtos utilizados na limpeza e higienização devem possuir 

procedência e registro junto ao Ministério da Saúde/ ANVISA.  

A escola deve fornecer insumos, incluindo EPIs para a realização da limpeza e 

higienização de todos os ambientes e superfícies.  
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Segue anexo documento que orienta o desenvolvimento das atribuições do 

Agente Escolar (ANEXO I). 

Ventilação Natural 

(auxílio efetivo dos AUXILIARES DE ATIVIDADES ESCOLARES)  

 

Ao chegar na unidade escolar, as janelas e portas de todas as salas devem ser 

abertas para realizar a ventilação natural, assim renovando o ar do ambiente.  

Não utilizar equipamento de ar-condicionado, ventiladores, visto que o novo 

coronavírus pode se manter suspenso no ar, conforme indicam estudos recentes.  

Caso a única opção de ventilação do ambiente seja o ar-condicionado, manter 

os filtros e dutos limpos, bem como realizar a manutenção e limpeza semanal do 

sistema de ar-condicionado por meio de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e 

Controle). 

CABE À COZINHEIRA ESCOLAR  

Cuidados na Cozinha, Lactário e Refeitório  

 

Aos manipuladores de alimentos os seguintes cuidados deverão ser atendidos: 

- Uso de máscaras, touca e, quando necessário, protetores faciais/ óculos de 

proteção; 

- Para os profissionais que servem os alimentos que fizerem o uso de luvas 

descartáveis, não dispensa a necessidade de higienização das mãos, bem 

como as recomendações de não tocar o rosto ou tocar demais objetos; 

- Realizar a limpeza das superfícies antes e após as atividades;  

- Manter o distanciamento mínimo entre os profissionais da cozinha; 

- Organizar a rotina da cozinha; a cada nova tarefa deve-se lavar as mãos, como 

por exemplo, antes de usar de facas, colheres, conchas, pegar panelas e 

tampas; 

- Pratos, talheres, canecas, mamadeiras, bicos e demais utensílios devem ser 
obrigatoriamente de uso não compartilhado (como exemplo: não usar o mesmo 
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talher para duas crianças simultaneamente). Não utilizar utensílios de madeira 
ou outro material poroso; 

- Não utilizar adornos como, anéis, alianças, pulseiras, relógios entre outros; 

- Sempre que possível disponibilizar refeições individuais, não utilizar o 

autosserviço; 

- Os colaboradores que distribuem as refeições aos estudantes devem utilizar 

todas as proteções sanitárias (touca/ gorro, máscara reutilizável e óculos de 

proteção ou protetor facial, avental impermeável e luvas descartáveis); 

- Os EPIs recomendados: 

- Luvas descartáveis (sem talco, atóxicas de plástico, látex ou silicone) 

são recomendadas para os procedimentos de contato direto com o 

alimento, em especial diante de situações em que existam ferimentos 

leves nas mãos ou dedos do manipulador de alimentos e não seja 

possível o afastar da atividade. 

- Luvas de borracha são indicadas para a limpeza com produtos químicos. 

- Avental impermeável é indicado para a proteção da região abdominal 

em atividades que envolvam água abundante.  

- Priorizar os protocolos de boas práticas de manipulação de alimentos; 

- Pratos, talheres, canecas, panelas e demais acessórios devem secar 

naturalmente, não podendo utilizar pano de tecido para tal;  

- Providenciar, se possível, a colocação de telas milimetradas nas janelas e portas 

de acesso, permitindo mantê-los abertos para garantir a circulação de ar no 

ambiente; 

- Evitar hábitos que possam comprometer os alimentos, como conversar, tossir, 

espirrar, experimentar alimentos com utensílio de preparo, fazer uso do celular, 

tocar na roupa ou em partes do corpo durante os processos de produção de 

alimentos, sentar-se no chão ou circular em outros setores e até mesmo na via 

pública com as vestes usadas no refeitório; 

- Organizar as mesas do refeitório a fim de que os alunos mantenham o 

distanciamento mínimo de 1,5 metro;  

- Recomenda-se a demarcação do piso evidenciando o espaçamento ideal no caso 

de formação de filas; 
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- Organizar o revezamento do recreio para evitar aglomeração; 

- Higienização de mamadeiras e bicos: 

- Desprezar o resto do conteúdo das mamadeiras em uma cuba de lavagem. 

- Desconectar as arruelas, bicos e protetor das mamadeiras. 

- Higienizar os frascos e acessórios das mamadeiras com água quente, 

detergente neutro líquido e escova com cerdas macias e cabo longo.  

- Em um recipiente grande e lavável, mergulhe os frascos e acessórios, estes 

devem ser cobertos com a água.  

- Deixar em água fervente por no mínimo 15 minutos.  

- Secar naturalmente. Não é permitido utilizar panos de tecido para secagem.  

- Armazenar os frascos, bicos e acessórios em recipiente com tampa 

devidamente higienizado. 

- Preparo e envase de fórmulas infantis em pó (mamadeiras): 

- Paramentar-se com avental e touca descartáveis.  

- Lavar as mãos com sabonete líquido e secar com papel toalha descartável.  

- Higienizar a bancada onde serão preparadas as mamadeiras (utilizar 

solução de hipoclorito de sódio ou álcool 70%), deixando o produto agir por 

pelo menos 10 minutos.  

- Higienizar as embalagens dos alimentos a serem utilizados.  

- Utilizar apenas utensílios (colheres, jarras plásticas, liquidificador) 

previamente higienizados.  

- Utilizar apenas água potável para o preparo das mamadeiras.  

- O alimento preparado só poderá ser envasado em mamadeiras 

previamente higienizadas.  

Recebimento e armazenamento: 

- Preparação de um local para recepção dos alimentos não higienizados; 

- Higienização imediata de embalagens individuais (álcool spray 70%) e 

hortifrutigranjeiros para armazenamento. 

- Reforço na rotina de higienização da área de recebimento e dispensa, 
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principalmente após as entregas e desinfecção de embalagens e alimentos. 

Bebedouros 

(auxílio efetivo de AUXILIARES DE ATIVIDADES ESCOLARES E AUXILIARES DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL) 

 

Não utilizar bebedouros de água de pressão de utilização comum, se possível, 

retire-os. Caso seja o único tipo de bebedouro disponível na unidade, utilize a saída 

que permita o uso de copos ou garrafas, obstruindo a opção onde se coloca a boca 

diretamente na saída de água.  

Recomenda-se que cada aluno tenha seu próprio copo/ garrafa.  

Realizar a higienização dos bebedouros de forma sistemática, com maior 

frequência e incluindo torneiras. 

Revezamento do Intervalo/ Recreio 

(auxílio efetivo de toda EQUIPE ESCOLAR)  

 

Realizar o rodízio das turmas para o uso do refeitório em diferentes turnos.  

Organizar as mesas do refeitório a fim de que os alunos mantenham o 

distanciamento mínimo de 1,5 metro, recomenda-se a demarcação evidenciando o 

espaçamento ideal.  

O preparo e disponibilização dos pratos serão realizados pelas profissionais da 

merenda, não devendo haver exposição do tipo autosserviço. 

CABE AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  

 

Antes do retorno das aulas presenciais deverá ser realizada reunião entre 

Motoristas/ Auxiliares de Atividades Escolares (Monitores) e Diretores de Escola para 

organização do atendimento dos alunos no que se refere ao horário, total de 

estudantes atendidos por dia/ semana, informação às famílias de como se dará o 

transporte, entre outros. Esta organização deve ser feita em conjunto, deixando-se 
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bem especificado o que cabe a cada participante (direção e Transporte Escolar), 

visando sempre a segurança de alunos, profissionais e familiares.  

Funcionários e alunos deverão fazer o uso de máscaras durante todo o período 

dentro do transporte escolar, seja durante o trajeto ou para higienização do veículo.  

Adequar a lotação dos veículos de transporte escolar para no máximo 50% da 

capacidade, intercalando os assentos, um ocupado e um livre.  

Solicitar aos pais e responsáveis que realizem a aferição da temperatura antes 

de sair de casa. Antes de entrar no veículo, a temperatura deverá ser aferida 

novamente, caso esteja acima de 37,5°C, o aluno deverá permanecer em casa em 

observação.  

Manter as janelas abertas, mantendo a ventilação natural.  

1) Higienização dos veículos:  

 

- Limpar e desinfetar (álcool a 70% ou hipoclorito de sódio1– 0,5% a 1%), 

utilizando pano (que deve ser posteriormente lavado), as superfícies internas 

do veículo antes e após a realização do transporte;  

- Higienizar as maçanetas, dispositivos de abertura e fechamento dos vidros, 

apoio de braço, painel, direção, bancos e etc., com fricção manual.  

2) Orientação para os MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR e 

AUXILIARES DE ATIVIDADES ESCOLARES (Monitores):  

- Solicitar que os alunos higienizem as mãos antes de entrar no veículo, 

ofertando álcool 70%;  

- Aferir a temperatura corporal do aluno antes de entrar no transporte; 

- Utilizar máscara durante todo o trajeto e na higienização do veículo; 

- Realizar a higienização e desinfecção das superfícies internas do veículo; 

- Caso haja troca de veículos entre os motoristas, deverá ser realizada a 

higienização antes do início da viagem;  

- Orientar que os alunos evitem tocar nos apoios dos bancos, portas, janelas e 

demais partes dos veículos. 
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CABE A TODA EQUIPE ESCOLAR  

Cuidados ao retornar à Residência  

 

Ao sair da escola, evitar levar materiais escolares não essenciais para sua 

residência.  

Higienizar as mãos sempre que tocar em corrimões, maçanetas, chaves, botão 

de elevador, entre outros. Redobrar os cuidados ao utilizar o transporte público, 

higienizar as mãos com álcool 70% sempre que tocar, segurar barras de apoio e 

catracas.  

Recomenda-se retirar os sapatos fora de sua residência, higienizar com água 

e sabão, hipoclorito de sódio ou álcool 70% antes de colocá-lo para dentro. Caso não 

seja possível, criar um espaço na entrada de casa para retirar os sapatos e higienizá-

los.  

Organizar um local para acondicionar a roupa suja. Recomenda-se manter um 

cesto com tampa para roupas, que deverão ser lavadas separadamente.  

Ao chegar em casa, higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou álcool 

70% antes de tocar em qualquer objeto.  

Bolsas, chaves e demais acessórios deverão ser higienizados antes de serem 

guardados. As bolsas devem ficar em local próximo à entrada da residência, de 

preferência pendurada em cabideiros, para não haver contato com outros móveis.  

Lavar bem as mãos e/ ou vá diretamente para o banho, trocando de roupa 

integralmente. Evitar ainda, transitar pelos cômodos e colocar as mãos no rosto, nas 

paredes ou móveis da casa. Evitar cumprimentos e abraços.  

Limpar o celular antes de usá-lo, bem como os óculos. 

Se houver outros materiais, como compras e afins, limpe as embalagens antes 

de guardá-las. 
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CABE A TODA COMUNIDADE ESCOLAR  

Monitoramento das Condições de Saúde  

 

Realizar aferição de temperatura das pessoas na entrada do estabelecimento. 

Recomenda-se utilizar termômetro sem contato (infravermelho), caso utilize 

aparelho digital realizar a higienização com álcool 70% antes e após o uso.  

Os pais, responsáveis, alunos e funcionários devem aferir a temperatura 

corporal antes da ida para a instituição de ensino e ao retornar. Se a temperatura 

corporal estiver acima de 37,5°C, recomenda-se permanecer em casa e entrar em 

contato com serviço de telemedicina ou procurar uma unidade de saúde.  

Designar um funcionário em cada prédio da instituição de ensino para observar 

alunos que apresentem sinais e sintomas gripais, bem como orientar a todos os 

profissionais a entrar em contato com o responsável da unidade escolar caso observe 

alguma pessoa com sinais e sintomas gripais.  

Quando for verificado sintomas para COVID-19 (febre, tosse, dor no corpo, 

perda de olfato e paladar, entre outros) em alunos ou profissionais, preparar uma sala 

ou uma área segura e isolada dos demais, com o acompanhamento de um profissional 

para monitoramento do aluno, até a chegada dos pais ou responsáveis previamente 

comunicados. A unidade escolar deverá fornecer máscara cirúrgica tripla descartável 

para os casos sintomáticos enquanto aguardam o responsável.  

Orientar as famílias a procurar o serviço de telemedicina ou serviço de saúde 

de referência.  

Recomenda-se que pessoas que fazem parte do grupo de risco fiquem em casa 

e realizem as atividades remotamente. 

O Ministério da Saúde recomenda afastamento, a critério médico, da pessoa 

com sintomas gripais por meio de atestado médico. 
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INFORMAÇÕES RELEVANTES  

Testagem para COVID-19 

 

Para testagem ao novo coronavírus existem testes que usam sangue total, soro 

ou plasma e os outros que precisam de amostras de secreções coletadas das vias 

respiratórias, como nasofaringe (nariz) e orofaringe (garganta). Os testes para 

COVID19 podem identificar: 

a) Anticorpos, ou seja, uma resposta do organismo quando este teve contato 

com o vírus. 

b) Material genético (RNA) ou “partes” (antígenos) do vírus (RT-PCR).  

 

Recomenda-se que o teste rápido, pesquisa de anticorpos, seja realizado em 

indivíduos que apresentaram os sintomas da COVID-19 há pelo menos oito dias, 

preferencialmente a partir do 14º dia do início dos sintomas. O resultado de um teste 

rápido necessita da interpretação de profissionais de saúde que devem associá-lo aos 

dados clínicos da pessoa, às vezes, até a realização de outros exames confirmatórios.  

Esse teste refere-se ao estado imunológico no momento da coleta da amostra, 

recentemente (IgM) ou previamente (IgG).  

O teste RT-PCR deve ser utilizado quando houver sintomatologia compatível 

ou houver necessidade de confirmação da infecção, através da pesquisa viral. É 

recomendado realizar o RT-PCR preferencialmente do 3º ao 7º dia do início dos 

sintomas. Os testes RT-PCR geralmente utilizam secreções respiratórias, coletadas 

por meio de swabs de orofaringe (garganta) e nasofaringe (nariz).  

O profissional de saúde indicará o melhor teste a ser realizado, caso a caso. 

Se a testagem ocorrer antes do preconizado, o resultado poderá ser negativo 

mesmo se a pessoa estiver contaminada (falso negativo). Por isso, é importante 

respeitar o intervalo entre os sintomas e a testagem.  

Neste momento, os testes estão priorizados para os indivíduos com condições 

de risco para o desenvolvimento de complicações nas infecções por COVID-19 e 

avaliação dos sintomas, seguindo critérios médicos e protocolos vigentes por 
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necessitarem de cuidados avançados, que podem impactar a rede hospitalar.  

Investigação de Surtos  

 

A critério da Vigilância Epidemiológica, conforme normas técnicas, poderá ser 

realizada a investigação de surtos.  

Surto é uma ocorrência epidemiológica na qual os casos estão relacionados 

entre si, atingindo uma área delimitada ou uma população restrita a uma instituição ao 

mesmo tempo.  

Surto institucional, por definição, é a ocorrência de dois ou mais casos com 

sinais e sintomas de síndrome gripal dentro do período de 14 dias e indicação de 

vínculo entre os casos. Na ciência de ocorrência de dois casos positivos interligados 

durante os 14 dias no ambiente escolar, entrar em contato com a Vigilância 

Epidemiológica Municipal pelo e-mail viep.sms@suzano.sp.gov.br ou por telefone 

4745-2048 para monitoramento epidemiológico.  

 

Fluxograma 

Canais de Atendimento 

 

• Telemedicina - 0800 484 8001. 
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• Canal de Apoio Psicológico para Servidores de Suzano na atual Pandemia 

por COVID-19. 

  



  Prefeitura Municipal de Suzano 

  ESTADO DE SÃO PAULO 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

43 
 

 

Diante dos possíveis efeitos psíquicos aos profissionais em contato diário com os 

atendimentos e consequências da atual pandemia por COVID-19, a RAPS (Rede de 

Atenção Psicossocial) oferta Plantão Psicológico para os servidores municipais.  

A oferta deste serviço é voltada para servidores com todos os tipos de vínculo: 

estatutários, celetistas, terceirizados e comissionados.  

Esse atendimento ocorrerá por telefone seguindo as recomendações dos 

órgãos oficiais, e se necessário, presencialmente.  

Vale ressaltar que este projeto não visa estabelecer processo psicoterapêutico, 

mas ofertar suporte pontual para o momento de estresse e sofrimento agudo.  

Profissionais com sintomas gripais utilizarão apenas o canal de atendimento 

telefônico.  

Telefone: (11) 98284-1128 (TIM).  

Horário de atendimento: das 8h às 16h – de segunda a sexta feira, exceto 

feriados. 

Grupos de Risco  

 

Profissionais: apresentar relatório médico, anexando documentos como 

exames laboratoriais ou de imagem. A liberação para não retornar às atividades 

presenciais, deverá ocorrer por parte do departamento médico, localizado no Paço 

Municipal. Considerar o trabalho remoto aos servidores do grupo de risco.  

Alunos: apresentar relatório com avaliação médica autorizando ou não o 

retorno às aulas presenciais. Para os alunos que possuem familiares do convívio 

diário que sejam do grupo de risco, deverá ser realizada avaliação individual de cada 

caso. 
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ANEXO I -  ORIENTAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

AGENTE ESCOLAR: funcionário responsável pela limpeza da unidade escolar.  

 

JORNADA DE TRABALHO: 40 (quarenta) horas semanais, sendo esta, organizada 

pelo diretor da unidade escolar. 

 

REQUISITOS DE PROVIMENTO: ensino fundamental completo.  

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

- Ter como princípio o caráter educativo de suas funções;  

- Executar atividades inerentes à manutenção da infraestrutura escolar, 

particularmente relacionadas à limpeza, à conservação e à guarda das 

instalações, equipamentos e materiais, além de outras atividades correlatas, 

indispensáveis ao funcionamento da unidade escolar;  

- Carregar e descarregar materiais de consumo ou permanentes para as 

unidades escolares;  

- Auxiliar, sempre que necessário, em outros setores da unidade escolar;  

- Colaborar, eventualmente, no cuidado direto com a criança;  

- Comparecer às reuniões da escola ou da Secretaria Municipal de Educação e 

comparecer a processos de formação;  

- Executar quaisquer outras atribuições correlatas determinadas pela Secretaria 

Municipal de Educação de Suzano. 

 

CUIDADOS PESSOAIS 

Nossas roupas não servem apenas para cobrir e proteger o corpo. De modo 

geral, servem também como símbolo de identidade. Porém, ao lidarmos com crianças, 

todo cuidado é pouco. Cada detalhe, como um brinco de tarraxa ou um cinto com 

fivela, pode gerar acidentes graves, colocando em risco a integridade física do adulto 
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e da criança. Portanto, é imprescindível que os profissionais que lidam com as 

crianças estejam atentos a cada detalhe.  

Roupa – é importantíssimo que a roupa usada para trabalhar em unidades 

escolares esteja limpa. A roupa ideal é aquela que cobre o corpo e mantém o conforto, 

ou seja, calça e camisa confortáveis, que permitam o movimento e deixem a pele 

respirar. Calça de cotton, tactel, camiseta de meia manga de malha ou cotton são 

excelentes opções.  

Sapatos – devem ser limpos, fechados, confortáveis, rasteiros, antiderrapantes 

e sempre acompanhados por meias limpas;  

Acessórios e adornos – brincos, piercings, colares, anéis, cintos, relógios de 

pulso etc., devem ser retirados e guardados em local fora do alcance das crianças. 

O bom senso é primordial quanto da utilização de celulares e/ou, outros 

equipamentos durante o expediente de trabalho, respeitando sempre o regulamento 

interno da unidade escolar, bem como, as orientações do diretor.  

A Rede Municipal Pública de Ensino de Suzano atende nas modalidades de 

Educação Infantil, sendo: Creche (0 a 3 anos) e Pré-Escola (4 e 5 anos), Ensino 

Fundamental (6 a 10 anos) e Educação de Jovens e Adultos. Portanto, cada unidade 

escolar tem suas especificidades.  

Em caso de mal-estar, vômitos, diarreias, deve-se realizar a limpeza do local, 

bem como, se necessário, auxiliar quanto a acolhida da criança. 

O servidor será lotado em determinada unidade escolar, porém, caso seja 

necessário, e a pedido da Secretaria Municipal de Educação, poderá ser encaminhado 

a outra escola;  

Dentro da escola, todos são educadores e fazem parte dos processos de 

aprendizagem.  
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INSTRUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

Consiste na limpeza e conservação dos ambientes e de superfícies fixas, de 

forma a promover a remoção de sujidades, mediante aplicação de energias química, 

mecânica ou térmica, em ambientes escolares, num determinado período de tempo.  

Os serviços serão executados em superfícies, como: pisos, paredes/ divisórias, 

tetos, portas/ visores, janelas, mobiliário escolar e administrativo, equipamentos, 

incluindo os de informática e instalações sanitárias.  

Os procedimentos de limpeza a serem adotados deverão observar a prática da 

boa técnica e normas estabelecidas pela legislação vigente, tais como:  

- Realizar a coleta do lixo nas frequências indicadas pelo diretor da unidade 

escolar, ou quando o conteúdo ocupar 2/3 do volume total;  

- Usar técnica de dois baldes, sendo um com água e solução detergente/ 

desinfetante, e outro com água para o enxágue;  

- Lavar os utensílios utilizados na prestação de serviços (panos de limpeza, 

escovas, baldes, entre outros) nas áreas de utilidades indicadas pela unidade 

escolar, diariamente, ou sempre que necessário;  

- Ao término do expediente de trabalho, deixar todo o material utilizado em local 

apropriado, limpo e organizado. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

A. ÁREAS INTERNAS – salas de aula e/ ou salas de atividades complementares  

 

Características: ambientes destinados ao desenvolvimento de atividades de ensino 

e aprendizagem, dotados de conjuntos de mesas e cadeiras para alunos, mobiliário 

para professor, lousas e murais.  
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1. ETAPAS E FREQUÊNCIAS DE LIMPEZA  

 

As rotinas e procedimentos para execução dos serviços de limpeza e sua frequência 

são definidos na tabela apresentada a seguir:  

 

Diária  

A limpeza diária será 

realizada em horário 

que precede o início 

de cada período de 

aulas ou no final do 

período de aulas e 

outras vezes, se 

necessário. 

• Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou 

em detergente neutro, eliminando papéis, migalhas e outros: 

o Nas superfícies e nos porta-livros das mesas; 

o Nos assentos e encostos das cadeiras; 

o Nas superfícies e prateleiras de armários e estantes; 

o Nos peitoris; 

o Em lousas. 

• Passar pano úmido no piso, exceto no caso de pisos de madeira; 

• Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando o lixo em 

local indicado pelo diretor; 

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

diária. 

Semanal • Eliminar marcas de lápis e caneta, adesivos, gomas de mascar e 

outros: 

o Das superfícies e nos porta-livros das mesas; 

o Dos assentos e encostos das cadeiras; 

o Das superfícies e prateleiras de armários e estantes; 

o Dos peitoris; 

o De portas, batentes e visores; 

o Das lousas; 

o Dos murais. 

• Remover as mesas e cadeiras para limpeza do piso; 

• Reposicionar as mesas e cadeiras conforme orientações do diretor; 

• Higienizar os cestos; 

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

semanal. 
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Mensal • Remover manchas do piso; 

• Passar pano úmido embebido em água e sabão ou em detergente 

neutro para limpeza de paredes e rodapés, removendo manchas, 

rabiscos de lápis e caneta ou outras sujidades;  

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

mensal. 

Trimestral • Limpar as luminárias e eliminar o pó das lâmpadas;  

• Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou 

detergente neutro para limpeza de persianas;  

• Cortinas de tecido deverão ser lavadas;  

• Executar os demais serviços considerados necessários ao bom 

funcionamento da unidade escolar de acordo com a necessidade e 

especificidade de atendimento. 

  

B. ÁREAS INTERNAS – sanitários e/ ou vestiários (administrativo, de alunos e 

de funcionários)  

 

Características: ambientes destinados à higiene de alunos, professores e 

funcionários, constituídos de pisos impermeáveis e dotados de aparelhos sanitários. 

1. ETAPAS E FREQUÊNCIAS DE LIMPEZA  

As rotinas e procedimentos para execução dos serviços de limpeza e sua frequência 

são definidos na tabela apresentada a seguir: 

Diária • Limpar espelhos com pano úmido e saneante desinfetante, 

realizando a remoção de sujidades e outros contaminantes, 

mantendo-os em adequadas condições de higienização durante 

todo o horário previsto de uso, em especial após os intervalos das 

aulas;  

• Lavar pisos, bacias, assentos, mictórios e pias com saneante 

desinfetante, mantendo-os em adequadas condições de 

higienização durante todo o horário previsto de uso, em especial 

após os intervalos das aulas;  
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• Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em local 

indicado pelo diretor;  

• Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadamente e 

depositá-los em local indicado pelo diretor; 

• Proceder a higienização das lixeiras; 

• Repor os sacos de lixo; 

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

diária. 

Semanal • Limpar os azulejos dos sanitários com água sanitária, mantendo-os 

em adequadas condições de higienização; 

• Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, 

registros, sifões, fechaduras, etc.; 

• Proceder à limpeza de portas, visores e ferragens com solução 

detergente e enxaguar; 

• Executar a limpeza de lajes ou forros, luminárias, janelas, paredes 

e divisórias, portas e visores, maçanetas, interruptores e outras 

superfícies; 

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

semanal. 

 

 

2. ORIENTAÇÕES GERAIS:  

 

- Realizar a limpeza do banheiro observando a seguinte sequência: 

- 1° Teto (início); 

- 2º Paredes;  

- 3º Espelhos;  

- 4º Pias;  

- 5º Torneiras;  

- 6º Vasos sanitários;  

- 7º Piso (término). 
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3. INSPEÇÕES A SEREM REALIZADAS:  

Verificar, quantificar e relatar ao diretor da unidade escolar a existência de: 

- Vidros quebrados ou trincados; 

- Lâmpadas queimadas; 

- Portas e ferragens danificadas.  

Verificar e comunicar ao diretor da unidade escolar a ocorrência de 

vazamentos ou mau funcionamento de válvulas, torneiras e registros. 

C. ÁREAS INTERNAS – bibliotecas e/ ou salas de leitura 

 

Características: ambiente destinado ao atendimento de atividades curriculares 

como consulta e empréstimo de livros; dotado de estantes para a guarda do acervo 

de livros, revistas, jornais e outros meios de informação e comunicação. 

1. ETAPAS E FREQUÊNCIAS DE LIMPEZA  

As rotinas e procedimentos para execução dos serviços de limpeza e sua 

frequência são definidos na tabela apresentada a seguir: 

Diária 
• Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou 

em detergente neutro eliminando papéis, migalhas e outros: 

o Nas superfícies das mesas; 

o Em lousas e quadros brancos. 

• Passar pano úmido no piso, exceto no caso de pisos de madeira; 

manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando o lixo em 

local indicado pelo diretor(a); 

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

diária. 

Semanal 
• Eliminar marcas de lápis e caneta, adesivos, gomas de mascar e 

outros: 

o Das superfícies das mesas; 

o Dos assentos e encostos das cadeiras (exceto em 

cadeiras estofadas); 

o Das superfícies e prateleiras de armários, estantes e racks; 
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o De peitoris; 

o De portas, batentes e visores; 

o Das lousas e quadros brancos; 

o Dos murais. 

• Remover o mobiliário para limpeza do piso; 

• Remover o pó dos estofados das cadeiras, e para limpeza das 

estruturas, passar pano úmido; 

• Reposicionar o mobiliário à posição original; 

• Higienizar os cestos; 

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

semanal. 

Mensal 
• Remover manchas do piso;  

• Passar pano úmido embebido em água e sabão ou em detergente 

neutro para limpeza de paredes e rodapés, removendo manchas, 

rabiscos de lápis e caneta ou outras sujidades;  

• Limpar, com pano úmido, os equipamentos eletroeletrônicos como 

microcomputadores, impressoras, TVs, DVDs, etc.  

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

mensal. 

Trimestral 
• Retirar os livros ordenadamente;  

• Remover o pó dos livros;  

• Remover o pó e passar pano úmido (bem torcido) embebido em 

água e sabão ou detergente neutro para limpeza das estantes. Em 

seguida, passar pano seco;  

• Deslocar as estantes para limpeza do piso;  

• Recolocar as estantes e os livros nas posições originais; 

• Limpar as luminárias e eliminar o pó das lâmpadas; 

• Eliminar objetos aderidos à laje ou forro; 

• Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou 

detergente neutro para limpeza de persianas; 

• Cortinas de tecido deverão ser lavadas; 

• Executar os demais serviços considerados necessários à frequência 

trimestral. 
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D. ÁREAS INTERNAS – áreas de circulação (corredores, escadas e rampas)  

Características: consideram-se como áreas internas de circulação todos os espaços 

livres, saguões, halls, corredores, rampas, escadas, etc., que sirvam como elemento 

de acesso ou interligação entre pavimentos ou blocos do prédio escolar. 

ETAPAS E FREQUÊNCIAS DE LIMPEZA 

As rotinas e procedimentos para execução dos serviços de limpeza e sua frequência 

são definidos na tabela apresentada a seguir: 

 

Diária • Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou 

em detergente neutro, eliminando resíduos tais como: papéis, sacos 

plásticos, migalhas, etc.: 

o Nos peitoris; 

o Nos bancos (ou mobiliário quando existente); 

o Nos telefones; 

o os extintores de incêndio.  

• Passar pano úmido no piso, exceto no caso de pisos de madeira; 

• Remover o pó de capachos e tapetes;  

• Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando o lixo em local 

indicado pelo diretor; 

• Remover os resíduos acondicionando o lixo em local indicado pelo 

diretor; 

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

diária. 

Semanal • Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou 

em detergente neutro, eliminando manchas. 

o Das paredes e pilares; 

o Das portas (inclusive de abrigos de hidrantes), batentes e 

visores; 

o Corrimãos e guarda-corpos; 

o Dos murais e quadros em geral. 

• Remover o mobiliário (quando houver) para limpeza do piso; 

• Reposicionar o mobiliário conforme orientações do diretor; 
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• Higienizar os cestos; 

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

semanal. 

Mensal • Remover manchas do piso;  

• Passar pano úmido embebido em água e sabão ou em detergente 

neutro para limpeza de paredes, pilares e rodapés, removendo 

manchas, rabiscos de lápis e caneta ou outras sujidades; 

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

mensal. 

Trimestral • Limpar as luminárias e eliminar o pó das lâmpadas;  

• Eliminar objetos aderidos à laje ou ao forro;  

• Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou 

detergente neutro para limpeza de persianas; 

• Cortinas de tecido deverão ser lavadas; 

• Executar os demais serviços considerados necessários à frequência 

trimestral. 

 

 

E. ÁREAS INTERNAS – pátios cobertos, quadras e refeitórios  

Características: ambientes destinados ao desenvolvimento de atividades esportivas, 

jogos, exercícios físicos, festas; reuniões recreativas, eventos comunitários.  

Não é recomendado o compartilhamento de materiais entre os estudantes. 

Todos os materiais manipuláveis pelos estudantes deverão ser higienizados após o 

seu uso. 

1. ETAPAS E FREQUÊNCIAS DE LIMPEZA:  

As rotinas e procedimentos para execução dos serviços de limpeza e sua frequência 

são definidos na tabela apresentada a seguir: 



  Prefeitura Municipal de Suzano 

  ESTADO DE SÃO PAULO 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

55 
 

Diária • Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou 

em detergente neutro, eliminando resíduos tais como: papéis, sacos 

plásticos, migalhas, etc.: 

o Nos peitoris (quando houver); 

o Nos bancos (ou mobiliário, quando existente); 

o Nos telefones; 

o Nos extintores de incêndio. 

• Passar pano úmido nos pisos do refeitório e do pátio coberto; 

• Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando o lixo no local 

indicado pelo diretor(a); 

• Lavar e higienizar lavatórios e bebedouros; 

• Limpar o mobiliário (mesa e bancos) do refeitório após cada período 

de utilização. 

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

diária. 

Semanal • Lavar e remover manchas do piso do pátio coberto e do 

refeitório; 

• Remover o mobiliário do refeitório para limpeza do piso; 

• Reposicionar o mobiliário do refeitório à posição original; 

• Higienizar os cestos; 

• Executar demais serviços considerados necessários à 

frequência semanal. 

Mensal • Passar pano úmido embebido em água e sabão ou em detergente 

neutro, eliminando manchas, rabiscos de lápis e caneta ou outras 

sujidades:  

• Das paredes e pilares; 

• Das portas, batentes e visores (quando houver); 

• Dos murais e quadros em geral;  

• Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, 

registros, sifões, fechaduras, etc. de bebedouros, lavatórios e 

filtros;  

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

mensal. 
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Trimestral • Limpar as luminárias e eliminar o pó das lâmpadas; 

• Eliminar objetos aderidos à laje ou ao forro; 

• Lavar e remover manchas do piso da quadra; 

• Executar os demais serviços considerados necessários à 

frequência trimestral. 

 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

 

Brinquedos de 
Plástico e 
Borracha 

1. Lave as mãos; 

2. Lave o brinquedo com água e sabão usando esponja ou escova 

macia e limpa; 

3. Enxague e deixe escorrer o excesso de água; 

4. Coloque de molho e deixe por 30 minutos em solução de água 

sanitária (50ml de água sanitária + 1L de água = solução de água 

sanitária) OU utilize um borrifador, direcionando o jato e dispersão 

da solução de água sanitária sobre todo o brinquedo e deixe agir 

por 30 minutos; 

5. Lave com água corrente; 

6. Deixe secar ao ar livre em superfície limpa; 

7. Armazene em caixa limpa e com tampa. 

 

• Para desinfecção com álcool líquido 70%, aguarde o brinquedo 

secar completamente e passe pano limpo e umedecido com este 

desinfectante sobre o brinquedo e deixe o álcool evaporar 

espontaneamente ao ar livre. 

FIQUE ATENTO 

• Separe a bucha ou escova usadas na limpeza dos brinquedos para que sejam usadas 

EXCLUSIVAMENTE para esta finalidade. 

• Certifique se você conseguiu retirar TODA a solução desinfetante de água sanitária ao 

enxaguar. 

• Para crianças que levam o objeto à boca dar preferência para a desinfecção com álcool 

líquido 70% deixando que este evapore espontaneamente. 
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Brinquedos de 
Madeira 

1. Lave as mãos. 

2. Aplique pano úmido em toda a superfície. 

3. Limpe com pano limpo e úmido contendo sabão ou detergente toda 

4. a superfície do brinquedo. 

5. Retire o sabão usando panos limpos e úmidos até identificar que não 

ficou nenhum resíduo. 

6. Deixe secar ao ar livre. 

7. Passe pano limpo e umedecido com álcool líquido 70%. 

8. Deixe o álcool evaporar espontaneamente. 

ATENÇÃO 

• Para crianças que levam objetos à boca, brinquedos de madeira não são recomendados, 

pois são porosos (com pequenos furos) e de difícil higienização. Assim, recomenda-se não 

usá-los em escolas no contexto de pandemia da COVID-19. 

 

 

Brinquedos de 
Metal 

Conferir orientações do fabricante. Na ausência destas: 

1. Lave as mãos. 

2. Limpe o brinquedo com pano limpo ou bucha com água e sabão. 

3. Retire o sabão usando panos limpos e úmidos até identificar que 

não ficou nenhum resíduo ou lave em água corrente. 

4. Deixe secar em ambiente ventilado. 

5. Desinfetar passando em toda a superfície pano limpo umedecido 

com álcool líquido 70%. 

6. Deixe o álcool evaporar espontaneamente. 

FIQUE ATENTO 

• Água sanitária NÃO deve ser aplicada em brinquedos de metal. Consulte o rótulo desse 

produto. Brinquedos com presença de ferrugem não devem ser usados. 
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Brinquedos de 

Pelúcia / Pano 

1. Lave as mãos. 

2. Lave o brinquedo com água e sabão. 

3. Deixe secar em local arejado e ensolarado. 

 

Se tiver máquina de lavar roupas: 

1. Coloque o brinquedo de pelúcia ou de pano em uma fronha. 

2. Coloque na máquina para lavar e centrifugar. 

3. Deixe secar em local arejado e ensolarado. 

FIQUE ATENTO 

• EVITE usar brinquedos de pelúcia ou pano, pois não podem ser desinfectados. 

 

Brinquedos de 
Papelão/Papel 

• Brinquedos de papelão não podem ser submetidos a um adequado 

processo de limpeza e desinfecção, por isso devemos EVITAR seu 

uso nas escolas neste momento. 

 

Tanque de Areia 1. Varredura diária; 

2. Aplicação de solução de água sanitária (50ml de água sanitária + 1L 

de água = solução de água sanitária) 

O uso de solução clorada é contra indicada por não agir na presença de 

matéria orgânica e pela ação tóxica quando usada em altas concentrações. 

 

Piscina de 
bolinhas/ 

Piscina de água 

• A piscina de bolinhas deve ser lavada com água e sabão (todas as 

bolinhas e a câmara) frequentemente. 

• A piscina de água deve ser cercada para evitar acidentes e tratada 

com cloro adequadamente. Se a água da piscina não for tratada 

deve ser esvaziada após cada uso, mantê-la seca quando não 

estiver sendo utilizada para evitar a proliferação de insetos. 
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Tatames • O E.V.A é um tipo de material de fácil limpeza, pode ser limpo apenas 

com pano limpo, que não solte fiapos, umedecido em água. Antes de 

limpar tatames de E.V.A, podemos remover o pó e as sujidades menos 

impregnadas com a ajuda de uma vassoura com cerdas macias. 

• Para fazer a limpeza utilize água, escova macia ou vassoura, e sabão 

ou detergente neutro. Depois de lavar, deixe secar em temperatura 

ambiente. Em caso de placas mais sujas a mesma pode ser removida 

e lavada separadamente para uma melhor higienização. 

• Uma vez por mês, é recomendado passar nos tatames, silicones que 

são utilizados em carros. Assim os tatames estarão sempre hidratados 

 

Berços • Berços de uso individual, identificados com o nome da criança. Manter 

distância de 50 cm entre eles e as paredes, diminuindo assim o risco 

de transmissão de doenças respiratórias. Limpos e desinfetados 

diariamente com álcool. 

 

Cadeirão/ 

Carrinho do 

bebê 

• O cadeirão de alimentação deve ser limpo com água e sabão após 

utilização. 

• As estruturas metálicas ou sintéticas do carrinho e do bebê conforto 

devem ser limpas com água e sabão, a capa de tecido deve ser lavada 

quinzenalmente e sempre que necessário.  

 

Trocador/ 

Banheira 

• Trocador instalado na altura adequada, confortável para o profissional 

em tal atividade. Limpos com água e sabão diariamente e 

desinfetados com álcool a 70% entre cada troca de fralda. Devem ser 

protegidos com lençol descartável, cueiro, ou lençol da própria 

criança. JAMAIS DEIXAR A CRIANÇA SOZINHA NO TROCADOR, 

NEM POR POUCOS MINUTOS, os bebês se movem, às vezes, com 

uma velocidade muito maior do que se espera, e podem virar (efeito 

alavanca). 

• A banheira plástica deve ser limpa com água e sabão e desinfetada 

com álcool a 70% após cada uso, substituí-la por uma nova quando 

estiver danificada (o plástico áspero dificulta a limpeza). 

• Prever 1 banheira para cada 10 crianças 
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DICAS IMPORTANTES 

• Estabeleça uma rotina para uso dos brinquedos, evitando que as crianças 

utilizem os que estão higienizados de uma só vez. Ensine as funções dos 

brinquedos às crianças, isso favorece a estimulação, otimiza o trabalho de 

higienização e economiza tempo, água e produtos de desinfecção. Monte kits 

com os materiais necessários para limpeza e desinfecção dos diferentes 

brinquedos. 

• Armazene os brinquedos higienizados e os já usados em locais separados e 

diferentes, assim você saberá quais são os brinquedos que podem ser 

usados e quais devem ser higienizados novamente. 

• As informações sobre a COVID-19 em crianças são insuficientes e isso 

reforça a necessidade de medidas de prevenção, dentre elas a limpeza e 

desinfecção dos brinquedos. 

• Brinquedos com mais de um tipo de material como, por exemplo, metal, 

couro, tecido e plástico devem ser evitados, pois a limpeza e desinfecção 

poderá ser realizada de forma inadequada e o brinquedo poderá ser 

danificado. Brinquedos de parques como escorregadores devem ser 

considerados superfícies de toque frequente e lavados diariamente com água 

e sabão e depois desinfectados. 

• As orientações deste Protocolo serão mais adequadas se forem adotadas as 

medidas de higienização frequente das mãos e superfícies, uso de máscaras 

e distanciamento entre as pessoas. Dê preferência para atividades com a 

criança ao ar livre ou em locais com ventilação natural. 
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ANEXO II - Notificação de casos suspeitos ou confirmados para COVID-19 na 

Unidade Escolar 

Notificação de casos suspeitos ou confirmados para COVID-19 na Unidade 

Escolar 

Unidade Escolar: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

Responsável pela Unidade: 

 

Nome completo 

Data de nasc. CPF/RG/Cartão do SUS: 

Endereço 

Telefone E-mail: 

Aluno (  ) Prof. (  ) Servidor (  ) Suspeito (  ) Confirmado (  ) Contactante (  ) 

Monitoramento: 

 

Nome completo 

Data de nasc. CPF/RG/Cartão do SUS: 

Endereço 

Telefone E-mail: 

Aluno (  ) Prof. (  ) Servidor (  ) Suspeito (  ) Confirmado (  ) Contactante (  ) 

Monitoramento: 
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ANEXO III 

REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Unidade Endereços Telefones E-MAIL 

Pronto Atendimento Antônio 

Tanoeiro 

Rua Mussi George Antônio, nº319 – Palmeiras 4742-6567/4743-

9311/4743-0606 

adm.papalmeiras@gmail.com 

SAMU REGIONAL SUZANO Av. Governador Mario Covas Júnior, nº 1.801 

– Vl. Figueira 

4745-0969/4744-6072 samu@suzano.sp.gov.br 

Pronto Atendimento Boa Vista Avenida Jaguari, nº 37 – Boa Vista 4749-2753/4752-3851  

Pronto Socorro Municipal de 

Suzano 

Rua Prof. Roberto David, nº 499 – Vl. Figueira 4748-4141/4747-

5788/4895/4886 

pssuzano@gmail.com 

 

UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

USF Antônio Marques de 

Carvalho – Jardim Maitê 

Rua Pedro Felipe Reis do Nascimento, nº 225 

– Jd. Maitê 

4747-6201 usfjardimmaite@ints.org.br 

USF Jardim Suzanópolis Rua Leonor Edmee de Castro, 205 – Jd. 

Suzanopolis 

4745-0968 usfjardimsuzanopolis@ints.org

.br 

UBS Maria José Lima Souza – 

Jardim Ikeda 

Rua das Bromélias, nº 11 – Jd. Ikeda 4748-8058 usfjardimikeda@ints.org.br 

USF Jardim São José Rua Turquia, nº 501 – Jardim São José 4749-3791 usfjardimsaojose@ints.org.br 

USF Dr. Eduardo Nakamura Rua Mario Bochetti, nº 680 – Miguel Badra 

Baixo 

4752-1421/4752-1465 usfeduardonakamura@ints.org

.br 

USF Jardim do Lago Rua Joana Lopes, nº 122 – Recanto Ouro Fino 4751-4206 usfjardimdolago@ints.org.br 

USF Recanto São José Rua José da Encarnação, nº 18 – Recanto 

São José 

4751-2612 usfrecantosaojose@ints.org.br 

USF Ver. Gregório Bonifácio 

da Silva  

Rua Nicácio da Silva Bastos, nº 75 – Pq. 

Bueno Aires 

4744-7923/4746-6019 usfvilafatima@ints.org.br 

USF Jardim Brasil Rua Antônio Inácio, 540 – Jd. Brasil 4748-0585 usfjardimbrasil@ints.org.br 

USF Jardim Europa Estr. Takashi Kobata, 1.608 – Jd. Europa 4752-7731 usfjardimeuropa@ints.org.br 

USF Jardim Revista Rua Santo Antônio, 325 – Jd. Revista  usfjardimrevista@ints.org.br 

 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

UBS Pref. Alberto Nunes 

Martins – CSII 

Avenida Paulo Portela, nº 205 – Jd. Paulista 4747-8832/4748-4991 cs2suzano@hotmail.com 

UBS Prof. João Olímpio Neto – 

Casa Branca 

Rua Getúlio Moreira de Souza, nº837 – Pq. 

Res. Casa Branca 

4751-4560/4747-9659 ubscb.pjon@gmail.com 

UBS José Mariano de Souza 

Coutinho Júnior – Jd Colorado 

Rua Assembleia de Deus, nº 497 – Jd. 

Colorado 

4743-2531/4746-1285 ubscolorado@hotmail.com 
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UBS Jardim Monte Cristo Rua Cachoeira, nº 33 – Jd. Monte Cristo 4741-1605/4746-1544 ubsmcsuzano@gmail.com 

UBS Jardim Natal Rua Prudente de Moraes, nº 2.719 – Jd. Natal 4759-1641/4748-8168 ubsjardimnatal@hotmail.com 

UBS Maria de Lourdes 

Cardozo Mathias – Jd Vitória 

Avenida Leonardo Pinto Mendonça, nº 325 – 

Jd. Vitória 

4747-9971/4748-1857 ubsjdvitoria@hotmail.com 

UBS Dr. Isaac Oguime – Pq. 

M. Helena 

Rua Adhemar Pereira de Barros, nº 147 – Pq. 

Maria Helena 

4747-5182/4748-8086 ubspmh@gmail.com 

UBS Miguel Badra Rua Maria do Carmo Borges Lingeard, nº 125 

– Miguel Badra Alto 

4749-9501/4749-7272 ubsmb@hotmail.com 

UBS Jardim Alterópolis Rua Manoel Honorato dos Santos, nº 195 – 

Jd. Alterópolis 

4749-1088/4752-3937 ubsfalteropolis@gmail.com 

UBS Palmeiras Rua Crispin Adelino Cardoso, nº 137 – 

Palmeiras 

4743-9025/4743-9578 palmeiras.suzano@hotmail.co

m 

UBS Tabamarajoara Rua Sebastian Rossel Garcia, nº 40 – 

Tabamarajoara 

4746-2702/4747-8166 ubstabamarajoara@hotmail.co

m 

UBS Doutor André Cano 

Garcia – Boa Vista 

Avenida Jaguari, nº 37 – Boa Vista 4749-2753/4752-3851 unidade.boavista@gmail.com 

 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Vigilância Epidemiológica Rua Paulo Portela, 210 – 3º andar sala 302 4745-2163 viep.sms@suzano.sp.gov.br 

Vigilância Sanitária Rua Paulo Portela, 210 – 3º andar – sala 303 

– 305 

4745-2060 visa.sms@suzano.sp.gov.br 
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ANEXO IV – FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE SURTO 



  Prefeitura Municipal de Suzano 

  ESTADO DE SÃO PAULO 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

66 
 

ANEXO V – FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE SG SUSPEITO DE DOENÇA POR 

CORONAVIRUS 2019 
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ANEXO VI – PLANILHA PARA ACOMPANHAMENTO DE SURTO 


