
Entrada

• Caso a escola tenha mais de um portão de entrada, dividir as turmas e informar aos pais por 

qual entrada seus filhos deverão entrar e sair. Isso evita a aglomeração de pais e crianças.

• Estabelecer escala de horários para que as crianças de cada turma cheguem e saiam da escola.

• Adquirir termômetros para aferir a temperatura de cada criança antes de ela entrar na escola

• Disponibilizar totem com álcool em gel na entrada para os adultos.

• Construir ou instalar um lavatório logo na entrada da escola para que as crianças lavem as 

mãos antes de entrar nas salas.

• Colocar tapetes sanitizantes na entrada dos espaços internos. 

• Impedir a entrada dos pais e responsáveis nas salas e reservar um espaço ao ar livre para o 

processo de adaptação das crianças em casos extremamente necessários.

Sistema de ventilação

• Fazer a limpeza de todo o sistema de ventilação. Evitar o uso de ar condicionado.

• Dar preferência para espaços que tenham ventilação natural ou uso de ventiladores.

Salas

• O piso onde as crianças brincam precisa ser lavável. Por isso, retire qualquer tapete de 

tecido que não possa ser higienizado logo após o fim das atividades. Tapetes de borracha 

são uma alternativa porque são fáceis de higienizar.

• Abertura de janelas e portas que permitam a ventilação cruzada no interior da sala.

• Retirar objetos e materiais que não forem de uso diário da sala

• Dar preferência a brinquedos que possam ser limpos após o uso. Evitar bonecos 

de pano, por exemplo.

• Garantir a higienização diária dos materiais após serem utilizados.

• Álcool gel e papel toalha devem estar acessíveis aos professores que auxiliarão 

os pequenos na higienização das mãos.

• Se possível, instalar uma pia na sala para evitar a circulação das crianças até o banheiro.

Confira uma relação de sugestões para observar e adaptar os espaços físicos de sua 

escola com o objetivo de garantir a segurança de todos
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Refeitório

• Garantir que cada refeição seja entregue já no prato, vindo direto da cozinha 

(não é aconselhável manter um sistema de bandejão).

• Abrir janelas para a circulação do ar

• Reduzir o número de crianças em cada mesa e não colocá-las uma em frente à outra. 

Se necessário, adquirir mais mesas.

• Criar horários para que cada turma possa usar o refeitório, sem que os grupos se misturem.

Área externa

• Dividir o espaço para que cada turma possa usufruir do espaço, respeitando o 

distanciamento - sem que os grupos tenham contato com o outro.

• Fazer uma cobertura alta do espaço externo de modo a proteger as crianças 

de chuvas repentinas.

• Construção de lavatórios para evitar a circulação dos pequenos dentro da escola.

Biblioteca

• Fechar a biblioteca sem que a oferta de livros seja suspensa. Os empréstimos podem ser 

ofertados a partir de kits elaborados pela bibliotecária. Após a devolução, o livro deve 

passar por higienização adequada e ser colocado em quarentena antes do empréstimo 

para outra criança

Sala de espera da criança

• Reservar uma sala para crianças que apresentarem sintomas na qual elas tenham 

acesso a materiais de colorir ou pintar enquanto aguardam a chegada dos responsáveis.

Brinquedos

• Dar preferência para brinquedos que possam ser higienizados após o uso, 

como os de plástico, ou descartáveis, como materiais recicláveis.

•  Fazer a lavagem dos brinquedos após serem usados. Isso pode ser uma atividade 

que envolva as crianças. Elas vão adorar!

Confira uma relação de sugestões para observar e adaptar os espaços físicos de sua 

escola com o objetivo de garantir a segurança de todos
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