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Protocolo de retorno das aulas presenciais para os 

bebês e crianças bem pequenas 

(crianças menores de 03 anos) 

 

1 - Apresentação  

A sociedade passa por um momento sem precedentes para esta geração. A pandemia de covid-

19 nos trouxe, em poucos meses, uma mudança profunda em inúmeros aspectos da vida 

cotidiana. Até que haja uma vacina eficaz e amplamente disponível contra o novo coronavírus é 

essencial que sejam adotadas as medidas preventivas disponíveis no momento, como o 

distanciamento físico e/ou social, a higienização frequente das mãos, o uso de máscara de 

proteção, entre outras. Para o retorno às aulas as instituições de ensino seguirão as 

recomendações das autoridades de saúde nacionais e locais. A elaboração deste Protocolo de 

Prevenção da Covid-19 tem como objetivo definir e padronizar informações e orientações com 

relação às medidas de segurança com uma postura de responsabilidade no cuidado consigo e 

com o próximo, para o retorno às atividades presenciais com o maior grau de segurança possível. 

A rotina das instituições de ensino deverá ser avaliada, cuidadosamente, em busca de mudanças 

que possam ser implementadas atendendo à característica de cada uma, de forma a aumentar a 

segurança. Diante do fato de existirem, ainda, muitas incertezas em relação a essa doença, 

consideramos que, em um primeiro momento, é mais seguro adotar medidas mais rigorosas de 

distanciamento e de equipamentos de proteção, modificando e/ou adaptando os 

encaminhamentos preventivos conforme análise conjunta com os órgãos de saúde. É importante 

reforçar que, havendo casos suspeitos ou confirmados de covid-19 nas instituições de ensino, há 

a possibilidade de cancelamento das atividades presenciais de uma ou mais turmas ou, 

eventualmente, de toda a instituição, sempre de acordo com as determinações das autoridades 

locais de saúde.  

 

2 - O que é Covid? 

A Pandemia de COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 que pode 

apresentar quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a dificuldades respiratórias 

graves. 

 

Sintomas: Os sintomas mais comuns são: 
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 Tosse; 

 Febre; 

 Coriza; 

 Dor de garganta; 

 Dificuldade para respirar. 

 

Transmissão: 

A transmissão ocorre de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de: 

 Toque do aperto de mão; 

 Gotículas de saliva; 

 Espirro; 

 Tosse; 

 Catarro. 

 

3 - Definições da Educação Infantil  

A Educação Infantil organizada em creche (para crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos) e pré-escola 

(para crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos) são espaços organizados com intencionalidade 

educativa em que são considerados os aspectos do cuidar e educar para essa etapa da educação 

básica. São considerados critérios pedagógicos onde a interação e a brincadeira são organizadas 

de maneira sistematizada garantidas por profissionais habilitados. Assim, por seu caráter 

educativo atrelado à exigência de formação mínima e específica dos profissionais e ao fato de 

estarem submetidas a legislações que regulam seu credenciamento e funcionamento, a Educação 

Infantil como primeira etapa da Educação Básica deve seguir os princípios estabelecidos nas suas 

diretrizes. As instituições têm um caráter social e educativo que atendem crianças de 0 a 5 anos 

de idade, visando a guarda, a complementação de cuidados familiares, a formação e o 

desenvolvimento da criança. Essas instituições têm como objetivos assegurar um espaço 

educativo para crianças, favorecendo o seu crescimento e desenvolvimento e propiciando a 

construção do seu conhecimento. Para isso devem garantir ações sociais, pedagógicas, 

nutricionais e ambiente saudável.  

“Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e 

monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações 

que promovam o desenvolvimento pleno das crianças”. BNCC, pg.37 
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4 - Orientações Gerais para as Instituições de Ensino 

As Instituições de ensino deverão: 

 seguir as recomendações mais recentes das Secretarias Estaduais de Saúde e de 

Educação do Paraná; 

 fazer uma pesquisa junto aos pais ou responsáveis quanto ao retorno das crianças às 

aulas presenciais; 

 os pais ou responsáveis que decidirem pelo retorno presencial do estudante deverão 

apresentar o Termo de Compromisso como o Protocolo de Segurança do Covid-19 

assinado (anexo I); 

 contabilizar qual é o número máximo de pessoal que pode estar no mesmo local, não 

ultrapassando 30% do número total; 

 redigir um protocolo próprio de organização do retorno de sua instituição, de acordo com a 

sua realidade, baseado no protocolo apresentado pela Secretaria de Estado da Educação 

e do Esporte do Paraná e do Protocolo do Sinepe/PR; 

 informar e repassar aos pais ou responsáveis o protocolo individual da instituição, o 

Protocolo Geral e o Protocolo do Sinepe/PR. 

O retorno deverá ocorrer de maneira escalonada, respeitando a seguinte ordem: 

 1.º Retorno dos estudantes do 3.º ano do ensino médio e 9.º ano do ensino fundamental. 

 2.º Retorno dos estudantes do ensino médio. 

 3.º Retorno dos estudantes do ensino fundamental. 

 4.º Retorno dos estudantes da educação infantil. 

 

4.1. Protocolo da Higienização Geral 

 Realizar a higienização dos colchonetes, brinquedos, materiais pedagógicos, cadeirões de 

alimentação e/ou objetos. 

 Dividir a turma sempre que realizar atividades em ambientes comuns. 

 Disponibilizar um ponto de álcool gel a 70%, próximo à porta de entrada da sala de aula, 

do lado de dentro. 

 As cadeiras e mesas (quando houver) deverão ser limpas com solução padronizadas ao 

fim de cada turno de aulas. 

 O ar condicionado deverá ficar desligado. 

 Manter portas e janelas abertas, sempre que possível, para maior circulação do ar. 

 Manter abastecidos os recipientes de higienização das mãos (sabonete líquido, álcool em 
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gel a 70%, papel toalha). 

 Garantir banheiros e demais ambientes limpos supridos de insumos (papel toalha, papel 

higiênico, sabonete líquido e álcool a 70%). 

 Intensificar a limpeza de superfícies de uso comum como pisos, armários, maçanetas, 

corrimões, interruptores de luz, puxadores de portas, janelas e outros. 

 Providenciar solução preconizada para a higienização dos calçados e/ou tapete 

higienizador. 

 Providenciar a retirada de todos os lixos pelo menos duas vezes ao dia. 

 Resíduos comuns devem ser retirados mais de duas vezes ao dia. 

 Maçanetas, portas, móveis e superfícies não devem ser tocados com as luvas utilizadas 

para a limpeza. 

 Assegurar, sempre que possível, que as crianças não partilhem objetos ou que os mesmos 

sejam devidamente desinfetados entre as utilizações. 

 Na hora da sesta, deve existir 1 (um) colchão para cada criança e garantir que ela use 

sempre o mesmo, separando os colchões uns dos outros e mantendo a posição dos pés e 

das cabeças alternadas, respeitando o distanciamento de 2 metros. 

 Para evitar o cruzamento entre pessoas, a escola/creche deve estabelecer a definição de 

circuitos de entrada e saída, e de acesso às salas, e a criação de espaços “sujos” e 

“limpos”, encerrando, por outro lado, todos os espaços que não sejam necessários ao bom 

funcionamento das atividades. 

 Lavar regularmente os brinquedos com água e sabão. 

 As crianças não devem levar brinquedos ou outros objetos não necessários de casa para a 

escola/creche. 

 Sempre que necessário utilizar EPI’s recomendados. 

 

5 - Triagem ao chegar na escola/acolhida  

Condutas para entrada e permanência no interior da escola/creche: 

 Uso de máscara de proteção facial, usada de forma correta, cobrindo obrigatoriamente 

boca e nariz.  

 O cuidador/professor/atendente devem usar além da máscara de Face Shield, máscara de 

tecido que deve ser trocada a cada 2h, seguindo demais recomendações da nota 22.  

 Criança de 0 a 3 anos não pode usar máscara facial. 

 Seguranças patrimoniais e recepcionistas deverão utilizar máscaras. Conforme a Lei 
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Estadual 10.189/2020, o uso de máscaras é obrigatório para toda a população. 

 A ausência de máscara impedirá o acesso às dependências da escola/creche. 

 Aferição da temperatura de todos que precisam entrar nas dependências da escola/creche, 

alunos, funcionários, visitantes e prestadores de serviços. 

 A temperatura deverá ser aferida por dispositivo eletrônico rápido em cada acesso. 

 Pessoas com temperatura acima de 37°C e/ou mostrar sintomas gripais devem ter sua 

entrada impedida e serem orientadas a procurar uma unidade de saúde e/ou ligar no call 

center do Município que deverá estar fixado em placa de acrílico na entrada.  

 Orientação a todos que forem adentrar na escola/creche para proceder a higienização das 

mãos com álcool em gel a 70%. 

 Orientação para que sempre que possível lavar as mãos com água e sabonete líquido 

secando-as com papel toalha. 

 Não deve existir contato físico como aperto de mão ou abraços. 

 Aglomeração de pais, alunos e funcionários deve ser evitada num mesmo ambiente.  

 Respeitar o afastamento de 2 metros entre as pessoas. 

 Indica-se a troca de calçados, ou a higienização criteriosa deles, para aqueles que forem 

adentrar nas salas de aulas. Os cuidadores/atendentes/professores devem sempre realizar 

a higienização das mãos após a limpeza dos calçados. 

 Pessoas portadoras de sintomas gripais não devem frequentar o interior da escola/creche, 

independente de ser por COVID-19 ou outro vírus respiratório. 

 Na chegada e saída da escola/creche, as crianças devem ser entregues/recebidas 

individualmente pelo colaborador, ou pessoa por ele designada, à porta do 

estabelecimento, evitando, sempre que possível, a circulação dos mesmos dentro da 

escola/creche. 

 Realizar higienização das mãos antes e após o contato com as crianças. 

 

6 - Como Fazer a Proteção das Professoras 

 Lavar as mãos com frequência usando água e sabonete líquido ou higienizá-las com álcool 

em gel a 70%. 

 Usar a máscara de tecido para proteção facial cobrindo a boca e o nariz e Face Shield. 

 Evitar contato físico como abraços e beijos. 

 Evitar tocar o rosto especificamente nariz, olhos e boca. 

 Não compartilhar objetos de uso pessoal. 
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 Manter ambientes ventilados, limpos e higienizados. 

 Evitar aglomerações de pessoas. 

 

7 - Características do Ambiente para Troca de Fraldas  

 Bancada alta para troca de fraldas, proporcionando conforto ao educador (ergonomia). 

 Lixeira ao lado do trocador forrada com saco plástico, com tampa e acionamento por 

pedais. 

 Pias próximas ao local de troca de fraldas com sabonete líquido e papel toalha (para 

higienização das mãos antes e após a troca de fraldas).  

 A rotina padronizada de troca de fraldas deverá ser escrita e afixada no local próximo a 

troca de fraldas.  

 Fraldas descartáveis devem ser depositadas em recipientes exclusivos, com identificação 

e separadas do restante do lixo. 

 Após a troca das crianças o lixo deverá ser descartado no lixo externo / fora da escola. 

 O recipiente de lixo deverá ser lavado com água e sabão antes de ser colocado novo saco 

plástico. 

 

7.1. Higienização da Bancada e do Trocador  

 Na presença de matéria orgânica (urina/fezes): borrifar água e sabão e remover a matéria 

orgânica com papel toalha. Proceder a aplicação de álcool a 70% com papel toalha (em 

sentido único). 

 Na ausência de matéria orgânica: borrifar com álcool a 70% três vezes e higienizar com 

papel toalha, em sentido único toda a superfície do trocador.  

 

7.2. Materiais Necessários para Troca de Fraldas 

 Recipiente para descarte de fralda e lixo devem ser colocados próximos ao trocador. 

 Sacos plásticos para roupas sujas. 

 Roupas limpas (se necessário). 

 Fralda limpa. 

 Material de higiene pessoal da criança (lenços umedecidos, algodão, creme de barreira, 

sabonete líquido). 

 Água morna. 

 Luvas de procedimentos, avental. 
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8 - Cozinha /Lactário / Refeitório 

8.1. Cozinha 

É uma área muito importante nas instituições, devendo oferecer dieta balanceada, variada e 

adequada para a idade das crianças, e ser mantida em condições satisfatórias de higiene, sem 

riscos de contaminações, portanto deve ter: 

 Cardápio feito ou orientado por nutricionista. 

 Portas e janelas teladas. Porta com mola e rodinho adaptado na parte inferior. 

 Ambiente livre de insetos e roedores. 

 Piso, paredes e bancadas de material claro e lavável. As superfícies que entram em 

contato com alimentos e o piso devem ser mantidos limpos. 

 Armário fechado, de fácil limpeza, para guarda de utensílios (pratos, copos, talher, etc.). 

 Armário de mantimentos, com ventilação e de fácil limpeza. Se a quantidade de alimentos 

for grande, deve-se ter uma dispensa para armazená-los. 

 Pia de material liso e tamanho compatível com os utensílios a serem lavados. 

 Geladeira organizada, separando os alimentos já preparados para servir dos que ainda 

não foram manuseados. Todos os alimentos devem ser bem embalados e protegidos. 

Orientações válidas também para o freezer. 

 Não utilizar utensílios de madeira na manipulação de alimentos, por ser de difícil limpeza. 

 Lixo acondicionado em saco plástico resistente, em lixeira auto fechante. 

 As verduras devem ser desinfetadas com solução clorada (1 colher de sopa de água 

sanitária para 1 litro de água) por 30 minutos. Em seguida enxaguar as verduras em água 

potável e deixar escorrer bem. 

 As latarias devem ser lavadas antes de abertas. 

 Mamadeiras e chupetas individuais, identificadas, rigorosamente lavadas com água e 

sabão, secas e guardadas em armário fechado.  

 Toalhas de mão e panos de prato devem ser lavados diariamente. 

 Prever lavatório específico para a lavagem das mãos, com sabonete líquido e papel toalha. 

 Boas Práticas de Manipulação (BPM) e Processamento de Alimentos: até́ o momento, não 

há evidências de que o coronavírus possa ser transmitido por alimentos. No entanto, é 

sempre importante seguir as BPM e processamento de alimentos, para garantir a 

qualidade higiênico-sanitária dos alimentos e refeições preparadas. 

 Realizar o tratamento térmico dos alimentos garantindo que todas as suas partes atinjam a 
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temperatura de, no mínimo, 70°C. Temperaturas inferiores podem ser utilizadas no 

tratamento térmico, desde que garantam a combinação adequada de tempo e temperatura, 

assegurando, assim, a qualidade higiênico-sanitário do alimento/preparação. 

 Preparar o gelo utilizado a partir de água potável e mantê-lo em condições higiênico-

sanitária que evite sua contaminação. 

 Higienizar adequadamente as embalagens das matérias-primas e os ingredientes, antes 

de iniciar o preparo do alimento. 

 Preparar o local de distribuição dos alimentos, através de barreiras de proteção que 

previnam a contaminação, devido a aproximação ou ação do usuário e de outras fontes. 

 

8.2. Refeitório 

 Mesas e cadeiras infantis, limpas e desinfetadas após cada refeição. 

 Piso lavável. Paredes com cor clara e de fácil limpeza. 

 Lavatório coletivo infantil, com sabonete líquido e papel toalha. 

 Água filtrada com fácil acesso para as crianças, não usar bebedouro com dispenser de jato 

inclinado que permite o contato direto da boca e não encostar a superfície das garrafas, 

mamadeiras e outros objetos. 

 Álcool em gel a 70% para a higienização das mãos e álcool líquido para a higienização das 

superfícies. 

 

8.3. Lactário 

 As mamadeiras, chupetas, pratinhos dos bebês devem ser higienizados com frequência. 

 O lactário deve possuir geladeira, fogão, armário e pia. 

 Os utensílios de cada bebê/criança devem estar acondicionados em potes individuais com 

identificação. 

 As bancadas de preparação devem ser higienizadas com álcool a 70% a cada preparação 

de mamadeiras ou alimentos. 

 

9 - Atendimento/Agendamento de Pais  

 Evitar a entrada de pais e fornecedores nas dependências da escola/creche. Quando 

extremamente necessário seguir as medidas de prevenção e controle previstas neste 

documento. 

 Orientar que os atendimentos sejam on-line ou por telefone caso seja necessário fazer um 
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agendamento previamente. 

 O balcão da recepção deverá receber barreira física acrílica ou de vidro para evitar contato 

direto com pessoas que visitem a escola/creche ou que solicitem informações. 

 Deverá existir álcool em gel a 70% em locais estratégicos e de fácil acesso. 

 Manter o ambiente de trabalho sempre higienizado e desinfetado (superfícies, mesas, 

teclados, objetos, telefone, sofá). 

 Adequar o mínimo possível de materiais sobre a mesa da recepção para evitar proliferação 

de vírus e outros. 

 Deixar o ambiente sempre ventilado, janelas e portas abertas. 

 Manter as lixeiras do ambiente fechadas. 

 Proceder a higienização das mãos sempre que receber e manipular correspondências ou 

encomendas. 

 Exigir o uso de máscara ao adentrar na escola/creche. 

 Todos que forem recebidos na escola/creche devem realizar a higiene frequente das 

mãos. 

 Promover e divulgar as medidas adotadas para a prevenção do contágio no ambiente, 

quando necessário. 

 Aferir a temperatura de todas a pessoas que passarem na recepção. 

 Em caso de temperatura maior que 37ºC a pessoa deverá ser orientada a não entrar na 

escola/creche. 

 

10 - Protocolo dos Colaboradores  

 Quando há́ uso de transporte público, proceder a troca de roupas antes de adentrar na 

sala de aula. 

 Lavar as mãos e antebraços antes de adentrar a sala de aula. 

 Higienização das mãos deve ocorrer frequentemente, com água e sabonete líquido (se 

possível, antisséptico), seguida da secagem com papel toalha; ou uso de álcool em gel a 

70%. 

 Usar sempre máscara de proteção individual de maneira adequada e trocá-lá a cada duas 

horas ou sempre que a mesma estiver úmida. 

 Certificar da disponibilidade de álcool gel a 70% na sala de aula. 

 Demonstrar a correta lavagem das mãos de maneira lúdica e reforçar o tempo (mínimo 20 

segundos para álcool 70% e 40 segundos para água e sabonete líquido) para a correta 
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higienização. 

 A lavagem frequente das mãos com água e sabão e o uso de álcool em gel deve ser 

incentivada e estimulada. 

 Supervisionar a higienização ou troca de calçados antes da entrada em sala de aula. 

 Demonstrar e incentivar formas de demonstrar carinho, evitando o contato físico. 

 Criar e ensinar comportamentos positivos de higiene ao tossir e espirrar. 

 Buscar músicas, estórias, representações que tragam o tema para o melhor entendimento 

dos alunos de acordo com a faixa etária. 

 Preferir a escovação de dentes de maneira individual e não em grupo. 

 Verificar a possibilidade de criar sacolas, necessaire de higiene individual e deixar na 

mochila. 

 Reforçar a higienização das superfícies tocadas com maior frequência (mesas, cadeiras, 

bancadas, inclusive de banheiros, telefones, interfones e brinquedos). 

 Manter lixeiras fechadas e verificar que o lixo foi removido ao menos duas vezes ao dia, ou 

sempre que atingir a capacidade do recipiente. 

 Manter o ambiente com portas e janelas abertas. 

 Agilizar o momento de entrada e saída dos alunos para que não haja aglomeração dos 

pais nos portões. 

 Reorganizar os espaços de descanso priorizando distanciamento de 2 metros. 

 Controlar a saúde dos manipuladores e entregadores: seguindo o procedimento padrão, 

devem ser afastados do serviço aqueles que apresentarem lesões ou sintomas de 

enfermidade. 

 Deve-se disponibilizar nas dependências da cozinha, lactário e refeitório recursos visuais 

(como cartazes) com orientações sobre: a correta higienização das mãos e higiene 

respiratória (quando necessário utilizar lenço, descartá-lo em local apropriado e higienizar 

as mãos em seguida, conforme as orientações). 

 Retirar das mesas do refeitório objetos que podem atuar como potenciais veículos de 

contaminação, como jogos americanos, displays de propaganda, porta-guardanapos, 

ornamentos, entre outros. 

 O uso de luvas descartáveis deve ser realizado ao receber utensílios usados e manejar 

resíduos. 

 Usar luvas de borracha própria para limpeza para higienizar ambientes e superfícies. 

 Higienizar bem as mãos: ao chegar ao trabalho, entregar mercadoria, antes e após 

mailto:sinepe@sinepepr.org.br
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manipular alimentos, após qualquer interrupção do serviço, após tocar materiais 

contaminados, após usar o sanitário e sempre que necessário.  

 

11 - Banheiros 

Os banheiros precisam ter garantida a limpeza e a reposição permanente de insumos de higiene, 

tais como: toalha de papel, papel higiênico, sabonete líquido e álcool em gel a 70%. Pelo fato de 

portas de banheiro precisarem, com frequência, de serem mantidas fechadas, considera-se 

apropriado que haja álcool em gel a 70% próximo à porta, do lado externo, para higiene das mãos 

após pegar na maçaneta. 

Torneiras, caixas de descarga e demais superfícies que recebam o toque das mãos nos 

banheiros, devem ser higienizadas várias vezes ao dia. 

Os colaboradores da limpeza, que realizam a higienização e desinfecção dos banheiros deverão, 

obrigatoriamente, estar utilizando os EPIs apropriados, uma vez que já́ se sabe que uma das 

formas de transmissão do COVID-19, é através do contato com fezes do infectado. Os sacos do 

lixo de dentro das cabines devem ser fechados com nó e receber mais um saco antes do descarte 

final. 

 

12 - Espaços de convivência, auditórios, espaços de trabalhos pedagógicos 

Sugere-se que esses espaços permaneçam fechados, porém quando o uso desses espaços for 

indispensável preconizar o distanciamento social, evitar aglomerações e intensificar a higienização 

das cadeiras, mesas e superfícies. O ar condicionado deve estar desligado e se for utilizado a 

janela deverá estar aberta e sua limpeza e manutenção dos filtros realizadas. 

 

13 - Quadra/Aula de Educação Física 

Atividades que propiciem o contato físico entre alunos devem ser evitadas, cabendo aos 

professores adequar as mesmas aos requisitos de afastamento social e higiene. 

Observações: 

Seguir as demais recomendações da resolução SESA 632/2020 e notas orientativas disponíveis 

em: http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus-COVID-19 

mailto:sinepe@sinepepr.org.br
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14 – Comitê Responsável 

Dr. José Francisco Malucelli Klas – Presidente do Departamento Científico de Saúde Escolar da 

Sociedade Paranaense de Pediatria. 

Dr. Victor Horácio de Souza Costa Júnior – Membro do Comitê de Infectologia da Sociedade 

Paranaense de Pediatria. 

Dra. Andrea Maciel de Oliveira Rossoni - Membro do Comitê de Infectologia da Sociedade 

Paranaense de Pediatria. 

Dr. Tony Tannous Tahan - Membro do Comitê de Infectologia da Sociedade Paranaense de 

Pediatria. 

Dra. Acácia Maria Lourenço Francisco Nasr – Coordenadora de Vigilância Epidemiológica da 

SESA/PR. 

Glaucio Dias - Diretor-Geral da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed). 

Adriana Kampa - Diretora de Planejamento e Gestão Escolar. 

Esther Cristina Pereira - Presidente do Sinepe/PR. 

Carmem Murara - Diretora de Planejamento do Sinepe/PR. 

Leonora Maria J. Mongelós - Conselheira do Sinepe/PR. 

Dorojara da Silva Ribas - Diretora de Ensino da Educação Infantil do Sinepe/PR. 

Fátima Chueire Hollanda - Assessora Pedagógica do Sinepe/PR. 

 

15 - Referências  

Fontes: 

Ministério da Saúde https://coronavirus.saude.gov.br 

Anvisa http://portal.anvisa.gov.br/ 

Prefeitura de Curitiba https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/saude-orienta-uso-de-mascaras-

caseiras-como-reforco-a-prevencao-da-covid-19-veja-as-orientacoes/55554 
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https://coronavirus.fiesp.com.br/blog/fiesp-lanca - protocolo-de-retomada-das-atividades-apos 

quarentena 

https://coronavirus.saude.gov.br/manejo-clinico-e-tratamento 

Nota Técnica n.º 22/2020/SEI/COPEC/GGMED/DIRE2/ANVISA 

Base Nacional comum Curricular: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/ CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
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ANEXO I 

 

TERMO DE COMPROMISSO COM O PROTOCOLO DE SEGURANÇA DO COVID-19 

 

 

Eu,__________________________________________________________________, portador 

do CPF número:___________________________________ responsável pelo 

estudante_______________________________________, matriculado___________, da 

Instituição de Ensino_________________________________________________, DECLARO 

que: 

 

 estou ciente sobre os protocolos de segurança necessários durante a pandemia de Covid-19.  

 o estudante matriculado nesta instituição de ensino não apresentou, nos últimos 14 (quatorze) 

dias nenhum dos sintomas de contaminação, tais como febre, tosse ou que teve o diagnóstico de 

infecção pelo Covid-19.  

 entrarei em contato com a instituição de ensino caso o estudante apresente quaisquer dos 

sintomas causados pela infecção do Covid-19.  

 caso o estudante seja contaminado com a Covid-19, todos os membros da família deverão ficar 

em isolamento.  

 

 

 

Data: _____/_____/_____  

 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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