
Manual Atualizado de Reabertura
dos Campi da Escola das Nações



NÃO

NÃO

NÃO

Cenários de
Reabertura

A Escola das Nações é capaz de 
implementar modificações físicas nos 
campi e medidas sanitárias e de 
higiene necessárias para que os 
alunos retornem.

Cenário 1: Aprendizado a 
Distância 
Os alunos continuarão com a 
combinação de instrução síncrona (ao 
vivo) e ensino a distância síncrono 
(dirigido pelo professor), com 
modificações regulares, para garantir 
que recebam experiências de 
aprendizado bem-equilibradas e 
academicamente desafiadoras.

SIM

Critérios para Reabertura:
• Decreto oficial que permita que as 
   escolas reabram.
• Aprovação do Conselho Escolar.
• Capacidade de atender a todos os 
   requisitos de segurança e saúde.
• Capacidade de oferecer Ensino a 
   Distância para famílias que optarem 
   por mantê-los em casa.
• Capacidade dos funcionários da 
   Escola de trabalhar com segurança.
• Apoio de todos na adoção dos 
protocolos de segurança.

Em família, o(a) Senhor(a) avaliou 
possíveis riscos e determinou que se 
sente à vontade para que seu filho 
volte ao campus.

Cenário 2: Aprendizado Híbrido 
Parte da experiência de aprendizado é 
on-line, e parte da experiência é no 
campus. Os alunos estarão no campus 
em semanas alternadas.

Cenário 3: Aprendizado Presencial
Todos os alunos voltarão aos campi, em 
tempo integral.

As medidas de distanciamento social 
ainda estão acontecendo.

SIM

NÃO

Faz um tempo desde que andamos pelos corredores da Escola das Nações. Não andamos pelos corredores 
da Escola das Nações há alguns meses!  Desde março, estabelecemos novas rotinas, fizemos 
investimentos, implementamos novos protocolos de saúde e segurança e adaptamos formas de ensinar e 
de aprender. Vamos revisar três possíveis cenários para a reabertura dos campi.

SIM

SIM



Medidas de
Prevenção

Veja, a seguir, o sumário das medidas de saúde, segurança e prevenção que a Escola das Nações 
implementou para assegurar o bem-estar da comunidade escolar na reabertura dos campi.

Uso contínuo de plataformas on-line em conjunto com instruções no campus 
(abordagem híbrida) para manter contato nos níveis recomendados.

Acesso controlado ao campus (por exemplo, triagem de saúde e medição de temperatura).

Implementação de novos protocolos de limpeza, higienização e higiene.

Uso obrigatório de máscaras por funcionários e alunos quando presentes no campus.

Comunicação e aplicação de medidas de distanciamento social.

Modificação de programas e eventos para evitar aglomerações e para cumprir medidas 
de distanciamento social.



Uso de 
Máscaras

Antes de vir para a Escola, certifique-se de que seu filho está se sentindo bem. Ao arrumar a mochila para 

o dia de aula, lembre-se de colocar apenas o necessário para o dia. Além disso, não esqueça de pôr uma

garrafa de água e um conjunto de quatro máscaras extras de tecido para que possa trocar ao longo do dia.

Todos alunos da Educação Infantil receberão um escudo facial superdivertido.

Máscaras
• Os alunos devem usar máscaras o tempo todo que estiverem no campus.

• Máscaras não devem dificultar a respiração.

• As máscaras devem ser feitas de tecido, dupla face, e que facilitem a respiração.

• Antes de vir para o campus, os alunos devem se certificar de que têm quatro máscaras limpas para

aquele dia.

• Com base nas recomendações dos órgãos de Saúde, as máscaras devem ser trocadas a cada três horas,

ou sempre que ficarem úmidas. Se um aluno precisar substituir sua máscara, mas não tiver uma

disponível, seu professor ajudará.

• Os alunos devem trazer dois sacos ziploc (um para guardar máscaras limpas e outro para guardar

máscaras usadas).

• Os escudos faciais são opcionais, mas não substituem as máscaras.



Monitoramento da Temperatura
Ao entrar no campus, todos terão a temperatura 

verificada por uma das câmeras termográficas que a 

Escola instalou em cada entrada. A verificação da 

temperatura ocorrerá automaticamente, não 

havendo necessidade de parar nem aguardar na 

entrada. Lembre-se de respeitar o distanciamento 

social ao entrar nos campi. Espere nas linhas 

demarcadas nas calçadas. 

Um membro da nossa equipe da Enfermaria estará 

em cada entrada para acompanhar o monitoramento 

de temperatura. Se uma enfermeira se aproximar de 

um aluno, não se preocupe. Ela quer garantir que a 

temperatura dele esteja dentro da faixa aceitável 

para estar no campus. Se a enfermeira confirmar que 

o aluno está com temperatura acima de 37,8ºC, ela 

irá acompanhá-lo até a Enfermaria e entrará em 

contato com seus pais. Isso é necessário para garantir 

a segurança de todos no campus.
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Cumprimentos e interações sociais
Devemos fazer o possível para evitar muitas pessoas em um só lugar ao mesmo tempo. Ao caminhar pelo 

campus, os alunos devem ir diretamente para onde precisam ir e retornar diretamente para a sala de aula. 

Ao irem ao refeitório, os estudantes farão uma fila com os colegas, respeitando o distanciamento social. 

Para tanto, recomendamos que  estendam um braço para a frente e o outro para trás, enquanto seus 

colegas fazem a mesma ação. Assim, haverá distanciamento entre eles. Quando forem ao refeitório, ou a 

outra área comum, os alunos irão com seu grupo ou “coorte”, acompanhados por um 

adulto-responsável. Alunos podem cumprimentar seus amigos e professores, a distância, conforme 

imagens abaixo.
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Serviços de Alimentação
• O grupo ou “coorte” irá para o refeitório e entrará no local designado para o “coorte” ou grupo.

• Estudantes devem respeitar o distanciamento social enquanto estiverem na fila e higienizar as mãos em 

   um dos dispensers localizados na entrada dos refeitórios.

• Se o aluno estiver inscrito em nosso programa de alimentação, poderá escolher, no bufê, o que deseja 

   comer, apontando o alimento.

• Por motivos de segurança, nossa equipe da cozinha irá servir todos os estudantes, com equipamento de 

   segurança apropriado.

• Após escolha dos alimentos no bufê, os estudantes receberão seu prato em uma bandeja com suco e 

   talheres, que serão embrulhados individualmente em um saco plástico.

• Se o aluno não estiver inscrito no Programa de Alimentação, deverá procurar a Nutricionista da Escola, 

   que o ajudará na preparação da refeição vinda de casa.

• Os alunos não estão autorizados a pedir comida por 

   meio de aplicativos como iFood nem  Uber Eats.

• Os alunos dos Grades 2 e 3  devem sentar-se na 

   área aberta ao redor da cafeteria (varanda).

• Os alunos dos Grades 4 a 12 devem sentar-se na 

   extensão do refeitório montada no campo de futebol.

Serviços de 
Alimentação



Expectativas durante o Almoço
• Durante o almoço, os alunos devem esperar para se sentar à mesa antes de tirar a máscara.

• Quando terminarem de comer,  devem colocar a máscara antes de sair da mesa.

• Os estudantes devem levar as bandejas para um dos locais de descarte designados.

• Por razões de segurança, serão encaminhados a áreas específicas no recreio e na hora do lanche. Os 

   professores (ou assistentes do Maternal ao Grade 5) dirão aos estudantes onde eles e seu grupo podem 

   ficar.

• Antes de retornar à sala de aula, os estudantes devem trocar a máscara por uma nova.

• Os alunos serão enviados, em pares, ao banheiro para escovar os dentes.

Serviços de 
Alimentação



Processos
de Limpeza

Banheiros
• Placas foram instaladas em todas as salas e nos espaços fechados, indicando o número máximo de 

   pessoas que podem estar naquele ambiente e lembrando normas sobre o distanciamento social.

• Apenas duas pessoas podem estar no banheiro ao mesmo tempo. Se duas pessoas já estiverem lá, será 

   necessário aguardar, do lado de fora, até que uma saia.

• Os banheiros são áreas de risco para transmissão, portanto a higiene pessoal é mais importante do que    

   nunca. Todos devem lavar bem as mãos por 

   vinte segundos depois de usar o banheiro e 

   secá-las adequadamente.

• Precaução extra é muito útil durante este período. 

   Instalamos dispensers dentro e fora de cada 

   banheiro. Todos devem higienizar as mãos sempre.

Limpeza e Desinfecção
• Nossa equipe de limpeza está seguindo 

   parâmetros rígidos de limpeza para garantir 

   que salas, banheiros e áreas comuns sejam limpas 

   frequentemente.



Desembarque no Campus da Sede
• Por razões de segurança, os guardas e os porteiros não poderão abrir nem fechar as portas do carro. Ao

se aproximar de uma das entradas da Escola, verifique se o(a) Senhor(a) tem tudo de que precisa para

sair do carro e entrar no campus. Espera-se que os alunos abram a porta por dentro e peguem a mochila.

• Pais e responsáveis podem estacionar o carro e caminhar até a entrada da Escola. As marcações estão

pintadas ao longo de toda a calçada para lembrar a todos o respeito ao distanciamento social.

• Dispensers de álcool em gel estão disponíveis nas entradas da Escola para higienização das mãos. Todos

que entrarem no campus devem observar essa higiene. Salas de aula, corredores e áreas comuns

também contam com dispensers de álcool em gel.

• Tapetes sanitizantes foram colocados nas entradas. Todos os que entram no campus devem usá-los para

higienizar as solas dos calçados.

• Neste momento, o acesso de pais ao campus é restrito.

Embarque e
Desembarque

Embarque no Campus da Sede
• Durante o modelo de Aprendizado Híbrido, as atividades de After School estão suspensas. O campus

encerrará as atividades acadêmicas às 15h30, para permitir a desinfecção adequada de todas as áreas.

• Espera-se que pais e transportes escolares busquem todos os alunos o mais tardar às 15h30.

• Alunos dos Grades 2 a 5 serão direcionados para a área coberta na entrada principal da Escola. Alunos

dos Grades 6 a 12 serão direcionados para a quadra.

• Espera-se que os alunos fiquem sentados nas áreas de espera e respeitem o distanciamento social até

que seu nome seja chamado pelos porteiros e guardas.

• Uma vez chamados, os estudantes devem se dirigir ao portão de saída.



Desembarque no Campus da Educação Infantil
• Pais e responsáveis podem estacionar o carro e caminhar até a entrada da Escola. As marcações estão

pintadas ao longo de toda a calçada para lembrar o respeito ao distanciamento social.

• Pais que têm filhos no Maternal podem levá-los à sala de aula, um de cada vez . Pais

de filhos d Pre-Kinder, Kinder e Grade 1 podem levar os filhos até o portão, mantendo distanciamento.

• Dispensers de álcool em gel estão disponíveis nas entradas da Escola para higienização das mãos. Todos

que entram no campus devem proceder a essa higiene. Salas de aula, corredores e áreas comuns

também contam com dispensers de álcool em gel.

• Tapetes sanitizantes foram colocados nas entradas. Todos que entram no campus devem usá-los para

higienizar as solas dos calçados.

• Neste momento, o acesso de pais ao campus é restrito.

Embarque e
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Embarque no Campus da Educação Infantil
• Durante o modelo de Aprendizado Híbrido, as atividades de After School estão suspensas. O campus

encerrará as atividades acadêmicas às 15h30, para permitir a desinfecção adequada das instalações.

• Espera-se que pais, responsáveis e transportes escolares busquem os alunos o mais tardar às 15h30.

• Os estudantes aguardarão em sua sala de aula, e um dos membros de nossa equipe os levará ao portão,

quando seus pais e/ou responsáveis chegarem.



Poder de
Escolha

Aprendizado Híbrido na Escola das Nações
Com base nas recomendações de autoridades locais e internacionais de saúde e educação e nos conselhos 

de nosso epidemiologista, a Escola das Nações implementará seu Programa de Aprendizado Híbrido 

usando modelo de semanas alternadas. Ou seja, metade de nossos alunos estará em casa uma semana, 

enquanto a outra metade estará no campus. Na semana seguinte, os grupos mudarão.

Nas semanas em que os alunos não 

estiverem no campus, o ensino se dará sob 

modelo de Aprendizado a Distância. As 

famílias podem escolher se os filhos estarão 

em Aprendizado Híbrido ou se 

permanecerão em casa durante todo o 

tempo e seguirão com nosso programa de 

Aprendizado a Distância.

Quando condições de segurança e saúde 

permitirem flexibilização das medidas de 

distanciamento social, iniciaremos 

retomada gradual do modelo de 

Aprendizado Presencial.



+

Cenários de
Aprendizado

Assíncrona
• Um método que usa recursos on-line para
facilitar o aprendizado.

• Pode ser completado por meio de cursos
on-line, emails, blogue, vídeos pré-gravados
ou webinars, e discussões online.

• Horas de estudo flexíveis

• Os alunos finalizam seu trabalho no
próprio ritmo.

• Os alunos recebem feedback após
enviarem os trabalhos e normalmente em
forma escrita.

• Oportunidade para pesquisar respostas

Síncrona
• O aluno e os professores estão on-line em
todo o tempo.

• Pode ser feito online por meio de turmas
virtuais, sessões ao vivo, conversas e
webinars. As aulas e discussões ocorrem
em um horário específico.

• Horários específicos.

• Trabalho com um grupo específico em
horários específicos.

• Os alunos recebem feedback
instantâneo.

• Discussão em tempo real e colaboração.

Aprendizagem Online - Os principais métodos de ensino usados no 
ensino a distância e híbrido, e seus benefícios:

Aprendizado Presencial - Campus Aberto
Aprender em uma escola física é o que estamos acostumados. Isso acontece 
quando todos os alunos e professores estão no campus.

Aprendizado Híbrido - Campus Parcialmente Aberto
Aprendizado Híbrido é o que acontece quando parte da experiência da 
escola é on-line e parte da experiência é no campus.

Aprendizado a Distância - Campus Fechado
O Aprendizado a Distância é 100% digital. O ensino é ministrado por meios 
digitais, como plataformas de aprendizado, vídeos, documentos 
compartilhados e outros.



Protocolos de Quarentena/Isolamento/Testagem
Famílias, estudantes, funcionários e membros da equipe da Escola das Nações estão legalmente 
obrigados a notificar a Escola se eles, ou uma pessoa que mora com eles, apresentarem sintomas 
compatíveis, ou forem diagnosticados com COVID-19, ou for contato de uma pessoa diagnosticada com 
essa infecção. Pais / responsáveis devem assinar uma Declaração de Responsabilidade antes de os alunos 
retornarem às aulas presenciais nos campi.

Se um caso de COVID-19 for confirmado em qualquer membro da comunidade da EdN, todas as pessoas 
que tiveram contato físico próximo (até 1,5 m) com a pessoa infectada, por mais de 15 minutos 
sem equipamento de proteção individual, deverão se manter em quarentena domiciliar por 1  dias. O 
grupo de estudantes de que faz parte a pessoa diagnosticada com COVID-19 será monitorado para 
identificar qualquer membro que venha apresentar sintomas. A temperatura dos alunos deste 
grupo será monitorada duas vezes por dia, enquanto estiverem na Escola, pelo restante da semana.

Qualquer pessoa com resultado positivo para COVID-19 deve ficar em isolamento domiciliar por 1  
dias, contados da data em que os primeiros sintomas apareceram. Qualquer pessoa que tenha tido 
contato próximo (menos de 1,5 metro) com alguém que testou positivo para COVID-19 (por exemplo, um 
membro da família), por mais de 15 minutos sem equipamento de proteção individual, deve se 
colocar em quarentena por 1  dias a partir da última data em que teve contato com essa pessoa. 
Estudantes, funcionários e membros da equipe em isolamento ou em quarentena devem permanecer 
em casa por 1  dias.

Protocolo de
Resposta ao
COVID-19

Protocolos de Quarentena/Isolamento/Testagem
Famílias, estudantes, funcionários e membros da equipe da Escola das Nações estão legalmente 
obrigados a notificar a Escola se eles, ou uma pessoa que mora com eles, apresentarem sintomas 
compatíveis, ou forem diagnosticados com COVID-19, ou for contato de uma pessoa diagnosticada com 
essa infecção. Pais / responsáveis devem assinar uma Declaração de Responsabilidade antes de os alunos 
retornarem às aulas presenciais nos campi.

Se um caso de COVID-19 for confirmado em qualquer membro da comunidade da EdN, todas as pessoas 
que tiveram contato físico próximo (até 1,5 m) com a pessoa infectada, por mais de 15 minutos sem 
equipamento de proteção individual, deverão se manter em quarentena domiciliar por 10 dias. O grupo 
de estudantes de que faz parte a pessoa diagnosticada com COVID-19 será monitorado para identificar 
qualquer membro que venha apresentar sintomas. A temperatura dos alunos deste grupo será 
monitorada duas vezes por dia, enquanto estiverem na Escola, pelo restante da semana.

Qualquer pessoa com resultado positivo para COVID-19 deve ficar em isolamento domiciliar por 10 dias, 
contados da data em que os primeiros sintomas apareceram. Qualquer pessoa que tenha tido contato 
próximo (menos de 1,5 metro) com alguém que testou positivo para COVID-19 (por exemplo, um membro 
da família), por mais de 15 minutos sem equipamento de proteção individual, deve se colocar em 
quarentena por 10 dias a partir da última data em que teve contato com essa pessoa. Estudantes, 
funcionários e membros da equipe em isolamento ou em quarentena devem permanecer em casa por 10 
dias.

Protocolos de Quarentena/Isolamento/Testagem
Famílias, estudantes, funcionários e membros da equipe da Escola das Nações estão legalmente 
obrigados a notificar a Escola se eles, ou uma pessoa que mora com eles, apresentarem sintomas 
compatíveis, ou forem diagnosticados com COVID-19, ou for contato de uma pessoa diagnosticada com 
essa infecção. Pais / responsáveis devem assinar uma Declaração de Responsabilidade antes de os alunos 
retornarem às aulas presenciais nos campi.

Se um caso de COVID-19 for confirmado em qualquer membro da comunidade da EdN, todas as pessoas 
que tiveram contato físico próximo (até 1,5 m) com a pessoa infectada, por mais de 15 minutos sem 
equipamento de proteção individual, deverão se manter em quarentena domiciliar por 10 dias. O grupo 
de estudantes de que faz parte a pessoa diagnosticada com COVID-19 será monitorado para identificar 
qualquer membro que venha apresentar sintomas. A temperatura dos alunos deste grupo será 
monitorada duas vezes por dia, enquanto estiverem na Escola, pelo restante da semana.

Qualquer pessoa com resultado positivo para COVID-19 deve ficar em isolamento domiciliar por 10 dias, 
contados da data em que os primeiros sintomas apareceram. Qualquer pessoa que tenha tido contato 
próximo (menos de 1,5 metro) com alguém que testou positivo para COVID-19 (por exemplo, um membro 
da família), por mais de 15 minutos sem equipamento de proteção individual, deve se colocar em 
quarentena por 10 dias a partir da última data em que teve contato com essa pessoa. Estudantes, 
funcionários e membros da equipe em isolamento ou em quarentena devem permanecer em casa por 10 
dias.



Definições
• Ficar em quarentena significa restringir atividades ou separar pessoas que não estão doentes, mas 
   podem ter sido expostas à COVID-19. O objetivo é prevenir a propagação da doença no momento em 
   que se desenvolvem sintomas.
• Ficar em isolamento significa separar pessoas que estão com sintomas de COVID-19 e podem provocar 
   propagação da doença.
• Distanciamento físico significa estar fisicamente separado. A OMS recomenda manter pelo menos 1 
   metro de distância das demais  pessoas. Esta é uma medida geral que todos devem assumir, mesmo que 
   estejam bem e sem exposição identificada à COVID-19.

Fonte:https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronaviru
s-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Aluno, funcionário ou membro do corpo docente que tenha sido testado positivo para COVID-19 devem 
seguir as orientações abaixo.

01. Os pais e/ou responsáveis do/pelo aluno devem entrar em contato com a Secretaria do Segmento para 
      alertar a Escola sobre o diagnóstico positivo, a fim de que o rastreamento de possíveis contatos possa 
      começar. A Secretaria do Segmento informará à Enfermaria.
02. O docente, ou membro da equipe, entrará em contato com o departamento de Recursos Humanos 
     para que a Escola possa iniciar o rastreamento de possíveis contatos e informar a alunos, professores 
     e funcionários de quem a pessoa doente esteve próxima.
03. A pessoa que testou positivo para COVID-19 permanecerá em isolamento por 10 dias (o tempo de  
     isolamento inicia a partir da data em que os sintomas começaram).

Qualquer pessoa que tenha testado positivo 
para COVID-19 só poderá retornar ao campus 
depois que apresentar evidência clínica e 
laboratorial de que não representa risco para 
a comunidade escolar, mediante documentação
de seu médico à Enfermaria da Escola. Será 
aceita como evidência laboratorial aquela 
preconizada pelo Ministério da Saúde. 
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03. ermanecerá em isolamento por 1  A pessoa que testou positivo para COVID-19 ias (o tempo de  
isolamento inicia a partir da data em que os sintomas começaram).

Qualquer pessoa que tenha testado positivo 
para COVID-19 só poderá retornar ao campus 
depois que apresentar evidência clínica e 
laboratorial de que não representa risco para 
a comunidade escolar, mediante documentação
de seu médico à Enfermaria da Escola. Será 
aceita como evidência laboratorial aquela 
preconizada pelo Ministério da Saúde. 

HOW DO CORONAVIRUS 
DIAGNOSTIC TESTS WORK?

Nasal swab

Light 

Molecular TestingA

•  DNA derived from patient samples is repeatedly

(aka “Do I have / Did I have COVID-19?”)

Serological Testing
V I R U S - D E R I V E D B L O O D - D E R I V E D

SARS-CoV-2 RNA DNA

DNA Copies 

gene 1

gene 2

control

•  Di�erent colored dyes bind to genes for 
pieces of the virus.

•  Another dye detects genes from related 
virus families.

• Early detection
• Quick processing (hours)

• Skilled personnel and equipment   • Cannot detect if patient is contagious or 

Cons Cons

Pros Pros
• Rapid test available at point-of-care
• Low cost
• Can be used to test large populations
• Reliably detects exposure

More tailored antibodies called IgG 
are produced

SARS-CoV-2
infects a patient

After 2 days:
Your spleen produces IgM, one of the 

9-11 days:

As the patient’s immune system kicks in, the 
antibodies are measured using a technique 
called ELISA :

Antibody 
Concentration

Light 

B

Protocolo de
Resposta ao
COVID-19

Definições
• Ficar em quarentena significa restringir atividades ou separar pessoas que não estão doentes, mas 
   podem ter sido expostas à COVID-19. O objetivo é prevenir a propagação da doença no momento em 
   que se desenvolvem sintomas.
• Ficar em isolamento significa separar pessoas que estão com sintomas de COVID-19 e podem provocar 
   propagação da doença.
• Distanciamento físico significa estar fisicamente separado. A OMS recomenda manter pelo menos 1 
   metro de distância das demais  pessoas. Esta é uma medida geral que todos devem assumir, mesmo que 
   estejam bem e sem exposição identificada à COVID-19.

Fonte:https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronaviru
s-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Aluno, funcionário ou membro do corpo docente que tenha sido testado positivo para COVID-19 devem 
seguir as orientações abaixo.

01. Os pais e/ou responsáveis do/pelo aluno devem entrar em contato com a Secretaria do Segmento para 
      alertar a Escola sobre o diagnóstico positivo, a fim de que o rastreamento de possíveis contatos possa 
      começar. A Secretaria do Segmento informará à Enfermaria.
02. O docente, ou membro da equipe, entrará em contato com o departamento de Recursos Humanos 
     para que a Escola possa iniciar o rastreamento de possíveis contatos e informar a alunos, professores 
     e funcionários de quem a pessoa doente esteve próxima.
03. A pessoa que testou positivo para COVID-19 permanecerá em isolamento por 10 dias (o tempo de  
     isolamento inicia a partir da data em que os sintomas começaram).

Qualquer pessoa que tenha testado positivo 
para COVID-19 só poderá retornar ao campus 
depois que apresentar evidência clínica e 
laboratorial de que não representa risco para 
a comunidade escolar, mediante documentação
de seu médico à Enfermaria da Escola. Será 
aceita como evidência laboratorial aquela 
preconizada pelo Ministério da Saúde. 



A Escola procederá imediatamente ao rastreamento de contatos e notificará os membros do grupo ou 
“coorte” do aluno e quaisquer professores e funcionários com quem ele teve contato. Esses indivíduos 
deverão entrar em quarentena por até 10 dias. 

A pessoa que apresentar sintomas durante a quarentena deverá fazer um teste RT-PCR para COVID-19, 
preferencialmente no prazo de três a sete dias do início dos sintomas.

Antes de retornar ao campus, após a quarentena, ou isolamento, os membros do grupo ou “coorte”, 
professores e membros da equipe devem enviar documentação de seu médico, afirmando que  podem 
retornar às atividades regulares da Escola sem risco para os demais.

Membros da Família
No caso de membro da família de aluno, funcionário ou membro da equipe ser diagnosticado com 
COVID-19, este estudante, funcionário ou membro da equipe deverá retornar à Escola apenas
• após a quarentena de 10 dias, contados a partir do último dia em que teve contato com o membro da 
   família; e
• se não estiver exibindo sintomas relacionados à COVID-19; e
• enviar documentação de seu médico, afirmando que pode retornar às atividades regulares da Escola 
   sem risco para os demais.

A Escola procederá imediatamente ao rastreamento de contatos e notificará os membros do grupo ou 
“coorte” do aluno e quaisquer professores e funcionários com quem ele teve contato. Esses indivíduos 
deverão entrar em quarentena por até 10 dias. 

A pessoa que apresentar sintomas durante a quarentena deverá fazer um teste RT-PCR para COVID-19, 
preferencialmente no prazo de três a sete dias do início dos sintomas.

Antes de retornar ao campus, após a quarentena, ou isolamento, os membros do grupo ou “coorte”, 
professores e membros da equipe devem enviar documentação de seu médico, afirmando que  podem 
retornar às atividades regulares da Escola sem risco para os demais.

Membros da Família
No caso de membro da família de aluno, funcionário ou membro da equipe ser diagnosticado com 
COVID-19, este estudante, funcionário ou membro da equipe deverá retornar à Escola apenas
• após a quarentena de 10 dias, contados a partir do último dia em que teve contato com o membro da 
   família; e
• se não estiver exibindo sintomas relacionados à COVID-19; e
• enviar documentação de seu médico, afirmando que pode retornar às atividades regulares da Escola 
   sem risco para os demais.

A Escola procederá imediatamente ao rastreamento de contatos e notificará os membros do grupo ou 
“coorte” do aluno e quaisquer professores e funcionários com quem ele teve contato. 

Antes de retornar ao campus, após a quarentena, ou isolamento, os membros do grupo ou 
“coorte”, professores e membros da equipe devem enviar documentação de seu médico, afirmando 
que  podem retornar às atividades regulares da Escola sem risco para os demais.

Membros da Família
No caso de membro da família de aluno, funcionário ou membro da equipe ser diagnosticado 
com COVID-19, este estudante, funcionário ou membro da equipe deverá retornar à Escola apenas

• após a quarentena de 1  dias, contados a partir do último dia em que teve contato com o membro da
família; e

• se não estiver exibindo sintomas relacionados à COVID-19; e
• enviar documentação de seu médico, afirmando que pode retornar às atividades regulares da Escola

sem risco para os demais.

Protocolo de
Resposta ao
COVID-19



Casos 
Suspeitos -
Alunos

Se um aluno apresentar apenas um sintoma respiratório quando estiver na Escola, deve ser seguido o 
protocolo abaixo.

1. Os professores devem enviar o aluno à enfermaria.
2. As enfermeiras da Escola entrarão em contato com os pais pedindo que busquem o estudante o 
    mais rápido possível. 
3. A família deve encaminhar o aluno a uma consulta com o médico de sua preferência para que
    a. seja feito um diagnóstico;
    b. ele receba o devido tratamento;
    c. receba um atestado médico autorizando o retorno ao campus, ou orientando o afastamento por 
        um certo número de dias.
4. A família deve apresentar o atestado médico e o Relatório de Avaliação Médica à Enfermaria da 
    Escola para que o aluno possa retornar ao campus. Em seguida, a profissional da enfermaria 
    informará a Coordenação Pedagógica sobre o retorno.

Se um aluno apresentar quadro de síndrome gripal (ver lista de sintomas no final deste texto) enquanto 
estiver na Escola, é necessário que se tomem as seguintes providências.

1. Os professores devem enviar o aluno à enfermaria para que fique isolado. 
2. As enfermeiras da Escola entrarão em contato com os familiares do estudante pedindo que o 
    busquem o mais rápido possível e iniciem a investigação epidemiológica para caracterização do 
    caso e identificação dos contatos. 
3. Se for necessário contato físico, as enfermeiras farão uso dos EPI’s recomendados (luva, gorro, 
    jaleco descartáveis).
4. O aluno deverá permanecer em isolamento por 14 dias a contar do primeiro dia em que os 
    sintomas começaram. Esse período poderá ser abreviado, se for descartada infecção pela 
    COVID-19.



Casos 
Suspeitos -
Alunos

     a. Caso o aluno tenha irmãos na Escola, eles também devem permanecer em quarentena 
         domiciliar por 14 dias, para monitoramento do estado de saúde. A quarentena será suspensa, 

              se o caso for descartado. Consulte os dois possíveis cenários abaixo.

Todas as famílias deverão reportar à Coordenação Pedagógica situações sugestivas de possível 
contaminação pela COVID-19. Caso apresentem alguma das situações mencionadas abaixo, os alunos 
devem ser afastados e encaminhados para avaliação médica.

1. Fora do campus, o estudante apresentou sintoma sugestivo de COVID-19.
2. O aluno esteve em contato, nos últimos 14 dias, com pessoas infectadas sem as proteções 
    sanitárias recomendadas. (Este aluno precisa ficar em quarentena.)
3. O aluno esteve em situação de aglomeração, sem distanciamento social e proteção sanitária 
    recomendada, nos últimos 14 dias. 

Sintomas que configuram um caso SUSPEITO: Síndrome gripal (SG): febre (inclusive relatada) + pelo 
menos dois dos seguintes sintomas respiratórios agudos: tosse, dispneia, rinorreia, dor de garganta, 
coriza; obstrução nasal em crianças

Se a infecção por COVID-19 for confirmada:

O aluno deve retornar ao campus somente após 
o término do período mínimo de isolamento (14 
dias; há 24 horas sem febre; melhora dos 
sintomas respiratórios). Em caso de persistência 
de febre ou de sintomas respiratórios além de 14 
dias, manter isolamento até 24 horas afebril 
(sem o uso de antitérmicos) e com melhora dos 
sintomas respiratórios.  

Se a infecção por COVID-19 for descartada:

Em caso de resultado negativo do exame, o 
aluno deve retornar ao campus somente após 
o término do período de afastamento 
estabelecido no atestado médico.

As famílias devem apresentar autorização 
médica para que o aluno retorne ao campus.

     a. Caso o aluno tenha irmãos na Escola, eles também devem permanecer em quarentena 
         domiciliar por 14 dias, para monitoramento do estado de saúde. A quarentena será suspensa, 

              se o caso for descartado. Consulte os dois possíveis cenários abaixo.

Todas as famílias deverão reportar à Coordenação Pedagógica situações sugestivas de possível 
contaminação pela COVID-19. Caso apresentem alguma das situações mencionadas abaixo, os alunos 
devem ser afastados e encaminhados para avaliação médica.

1. Fora do campus, o estudante apresentou sintoma sugestivo de COVID-19.
2. O aluno esteve em contato, nos últimos 14 dias, com pessoas infectadas (ou com suspeita de  
    infecção sem as proteções sanitárias recomendadas. (Este aluno precisa ficar em quarentena.)
3. O aluno esteve em situação de aglomeração, sem distanciamento social e proteção sanitária 
    recomendada, nos últimos 14 dias. 

Sintomas que configuram um caso SUSPEITO: Síndrome gripal (SG): febre (inclusive relatada) + pelo 
menos dois dos seguintes sintomas respiratórios agudos: tosse, dispneia, rinorreia, dor de garganta, 
coriza; obstrução nasal em crianças

Se a infecção por COVID-19 for confirmada:

O aluno deve retornar ao campus somente após 
o término do período mínimo de isolamento (14 
dias; há 24 horas sem febre; melhora dos 
sintomas respiratórios). Em caso de persistência 
de febre ou de sintomas respiratórios além de 14 
dias, manter isolamento até 24 horas afebril 
(sem o uso de antitérmicos) e com melhora dos 
sintomas respiratórios.  

Se a infecção por COVID-19 for descartada:

Em caso de resultado negativo do exame, o 
aluno deve retornar ao campus somente após 
o término do período de afastamento 
estabelecido no atestado médico.

As famílias devem apresentar autorização 
médica para que o aluno retorne ao campus.



Casos 
Suspeitos -
Funcionários

Se um colaborador tiver apenas um sintoma respiratório ou apresentar quadro de síndrome gripal, deve 
ser seguido o protocolo abaixo.

1. Caso o colaborador não esteja no campus, o protocolo deve ser seguido a partir do tópico 7.
2. Caso o colaborador esteja no campus quando apresentar sintomas, deve informar seu supervisor 
    direto e buscar auxílio da enfermaria antes de deixar o campus, evitando contato com outros.
    a. Se estiver dando aula, o professor deve aguardar a chegada de seu supervisor, que irá 
        substituí-lo, ou indicar alguém que fará a substituição antes de ir à enfermaria.
3. O colaborador deve notificar seu supervisor direto, que irá buscar substituto para cobrir a função. 
4. Todos os alunos e funcionários que tiveram contato com o indivíduo sintomático devem lavar as 
    mãos imediatamente e terão a temperatura aferida duas vezes ao dia.
5. A equipe de limpeza deve ser contatada para higienizar o espaço de trabalho que era usado pelo 
    indivíduo sintomático.
6. As enfermeiras investigarão a caracterização do caso e identificação dos contatos. 
7. O colaborador deve procurar o departamento de Recursos Humanos, que apontará um profissional 
    médico do trabalho da empresa para diagnóstico clínico e indicação do exame RT-PCT.
8. O colaborador deve permanecer afastado de suas atividades laborais durante o período de espera 
    do resultado do teste RT-PCR. Em casos autorizados pela Coordenação, o colaborador pode ser 
    orientado a continuar em trabalho remoto.

a. O exame RT-PCR deve ser pelo plano de saúde, e a co-participação será custeada pela Escola.
b. Caso o colaborador tenha filhos estudando na Escola, eles também devem permanecer 
    afastados até liberação médica do colaborador.



Casos 
Suspeitos -
Funcionários

Consulte os dois possíveis cenários abaixo.

Se a infecção por COVID-19 for confirmada:

O colaborador poderá retornar às atividades 
laborais somente após o término do período 
mínimo de isolamento (14 dias; 24 horas sem 
febre; melhora dos sintomas respiratórios) e 
liberação médica. O colaborador será 
encaminhado pelo departamento de Recursos 
Humanos para a consulta médica prévia ao 
retorno ao campus.

Na persistência de febre ou de sintomas 
respiratórios além de 14 dias, manter isolamento 
até 24 horas afebril (sem uso de antitérmicos), 
com melhora dos sintomas respiratórios.

Caso o colaborador tenha continuado em 
trabalho remoto durante o período de espera do 
resultado do teste RT-PCR, os dias trabalhados 
serão adicionados ao período mínimo de 
isolamento.

Se a infecção por COVID-19 for descartada:

Em caso de resultado negativo com 
persistência da febre ou dos sintomas 
respiratórios, o colaborador será encaminhado 
pelo departamento de Recursos Humanos 
para a consulta médica prévia ao retorno ao 
campus.

Em caso de resultado negativo, sem febre e 
com melhora dos sintomas respiratórios, o 
colaborador poderá retornar às atividades 
laborais imediatamente.

Caso o colaborador tenha se afastado de suas 
atividades laborais durante o período de 
espera do resultado do teste RT-PCR, os dias 
não trabalhados serão descontados de seu 
banco de horas ou compensados 
posteriormente.

O colaborador deverá reportar ao departamento de Recursos Humanos situações sugestivas de 
possível contaminação pela COVID-19. Caso apresente uma das situações de risco de contágio, deve 
ser afastado e encaminhado para avaliação médica.
     1. Colaborador que esteve em contato, nos últimos 14 dias, com pessoas infectadas, sem as 
          proteções sanitárias recomendadas. (deve ficar em quarentena) 
     2. Colaborador que esteve em situação de aglomeração, sem o distanciamento social e proteção 
         sanitária recomendada, nos últimos 14 dias. 

Lista dos sintomas que configuram caso SUSPEITO de COVID-19
Síndrome gripal (SG): febre (inclusive relatada) + pelo menos dois dos seguintes sintomas respiratórios 
agudos: tosse, dispneia, rinorreia, dor de garganta, coriza; obstrução nasal em crianças.



Consulte os dois possíveis cenários abaixo.

Casos 
Suspeitos -
Funcionários

O colaborador deverá reportar ao departamento de Recursos Humanos situações sugestivas de 
possível contaminação pela COVID-19. Caso apresente uma das situações de risco de contágio, deve 
ser afastado e encaminhado para avaliação médica.
     1. Colaborador que esteve em contato, nos últimos 14 dias, com pessoas infectadas, sem as 
          proteções sanitárias recomendadas. (deve ficar em quarentena) 
     2. Colaborador que esteve em situação de aglomeração, sem o distanciamento social e proteção 
         sanitária recomendada, nos últimos 14 dias. 

Lista dos sintomas que configuram caso SUSPEITO de COVID-19
Síndrome gripal (SG): febre (inclusive relatada) + pelo menos dois dos seguintes sintomas respiratórios 
agudos: tosse, dispneia, rinorreia, dor de garganta, coriza; obstrução nasal em crianças.


