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DIÁRIO DO EXECUTIVO 
 

DECRETO Nº 45 DE 19 DE OUTUBRO DE  2021 

 

“AUTORIZA, SOB AS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA, A RETOMADA GRADUAL E SEGURA 

DAS AULAS PRESENCIAIS NAS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS DE ENSINO NO MUNICÍPIO 

DE CANTAGALO/MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA, Prefeito Municipal  de Cantagalo/MG, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e da Lei Nº 

13.979 de 06 de fevereiro de 2020, e ainda: 

 

CONSIDERANDO  o disposto na Lei Federal Nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020, que dispõe 

sobre medidas para enfrentamento da pandemia do Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO  que  o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o § 9º do ART. 3º da Lei 

Nº 13.979 conforme a Constituição, estabeleceu que deve ser preservada a atribuição de 

cada esfera de governo, nos termos do inciso I do ART.198 da Constituição, para estabelecer, 

mediante decreto, os serviços públicos e atividades essenciais durante a pandemia da 

COVID-19; 

 
CONSIDERANDO que as medidas de restrição e prevenção sanitárias devem ser revistas 
periodicamente podendo ser reduzidas ou ampliadas, utilizando-se critérios técnicos de 
acordo com a evolução da pandemia da Covid-19 na localidade; 

CONSIDERANDO que o Estado de Minas Gerais, autorizou o retorno gradual das atividades 
educacionais presenciais no território mineiro, através da RESOLUÇÃO SEE Nº 4.590/2021; 

CONSIDERANDO a Resolução SEE Nº 4.601/2021 que estabelece diretrizes, no âmbito das 
unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) para o retorno 
gradual e seguro das atividades presenciais, observados os protocolos de biossegurança 
sanitário-epidemiológicos aplicáveis e demais medidas de enfrentamento da pandemia de 
COVID-19; 

CONSIDERANDO a redução do número de novos casos confirmados de Covid- 19, assim 
como a tendência de redução das taxas de ocupação de leitos hospitalares clínicos e de CTI, 
observadas no município e microrregião com o avanço da vacinação; 

http://www.cantagalo.mg.gov.br/


DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
DE CANTAGALO – MG 

 
CONSIDERANDO o Plano Minas Consciente, proposta apresentada pelo Governo de Minas 
Gerais, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico (SEDE) e de Saúde (SES), 
que orienta a adoção de critérios e protocolos sanitários para a retomada segura das 
atividades econômicas dos municípios; 

CONSIDERANDO as orientações contidas no Guia de Implementação de Protocolo de 
Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica, expedidas pelo 
Ministério da Educação; 

CONSIDERANDO o Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais no 
contexto da pandemia da covid-19, expedido pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais; 

D E C R E T A : 

 
Art. 1º - Fica autorizado o retorno das aulas presenciais no município de Cantagalo/MG, na 
Rede Pública, na modalidade do Ensino Híbrido, bem como o revezamento de alunos se 
necessário, com observância dos seguintes critérios específicos: 

I - Assinatura no Termo de Responsabilidade para Aulas Presenciais; 

II - Cumprimento integralmente do Protocolo Sanitário elaborados pela Secretária Municipal 
de Educação de acordo com a legislação vigente, e o Plano de Contingenciamento – Retorno 
às Aulas Presenciais, vide como anexos, deste Decreto, devidamente elaborado de acordo 
com o Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais no Contexto da 
Pandemia da Covid-19 da SEE/MG. 

III - Cumprimento integral das demais regras sanitárias próprias. 

IV - Cumprimento integral das recomendações expedidas pelo FNDE: Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação no contexto da pandemia da Covid-19, para as instituições 
onde há manipulação de alimentos; 

V - Observância do direito de escolha de pais e alunos maiores de 18 anos, pelo retorno 
presencial (híbrido) e oferecimento obrigatório de condições para continuidade do Ensino 
Remoto para aqueles que não optarem pelo retorno presencial; 

VI - Manutenção do Ensino Remoto em caráter complementar e/ou alternativo às atividades 
educacionais presenciais; 

VII - Documentar todas as ações adotadas pela instituição de ensino em decorrência do 
cumprimento das determinações deste Decreto e de outras normatizações, para fins de 
fiscalização, em atendimento ao dever de transparência. 

Parágrafo Único – Fica proibido o retorno presencial dos alunos que apresentem 
comorbidades como diabetes, bronquite asmática, e demais casos que devem ser avaliados 
pela Secretaria Municipal de Saúde, através do profissional indicado (médico) que deverá 
emitir uma declaração à família com a descrição completa da cormobidade. 

Art. 2º - As Instituições de Ensino deverão manter a modalidade do Ensino Remoto ou do 
Ensino à Distância para o estudante cujo responsável não autorizar o retorno presencial. 
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Art. 3º - Dos prazos e dinâmica para retorno às aulas presenciais (modelo híbrido): 

I - Do dia 01 a 08 de outubro: as escolas deverão se dedicar à organização interna de suas 

dependências, mantendo as aulas e atividades de forma remota de acordo com o 

planejamento pedagógico de cada instituição; podendo a escola receber alunos, divididos em 

pequenos grupos (de até 08 alunos por turma), sugeridos pela Secretaria Municipal de 

Educação, cumprindo todos os Protocolos Sanitários. 

II - Do dia 18 a 22 de outubro: acontecerá o período de acolhimento e adaptação dos alunos 

e profissionais de forma presencial (modelo híbrido); 

• Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º Ano de Escolaridade) = 

diante da adesão dos familiares/responsáveis, cada professor regente dividirá o quantitativo 

de estudantes em grupos para o atendimento presencial, se for necessário, para o 

atendimento escalonado (semanalmente) de acordo com a legislação, e o cumprimento 

integral do Protocolo Sanitário. 

• A turma de Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º Ano de 

Escolaridade) = diante da adesão dos familiares/responsáveis) que não atingirem o número 

máximo para o atendimento presencial de grupos escalonados, deverão manter toda a turma 

em todos os dias letivos na instituição, presencialmente. 

• Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio = diante da adesão dos 

familiares a instituição organizará o atendimento presencial de acordo com a legislação vigente 

e as orientações da SEE: Secretaria Estadual de Educação.  

III - Em 18 de outubro: acontecerá o início oficial das aulas presenciais na Modalidade do 

Ensino Híbrido (todos os profissionais já estarão devidamente vacinados contra a COVID-19 

com segundas doses), segundo o Protocolo Sanitário Municipal. 

• Parágrafo Único - A Rede Municipal de Ensino deverá disponibilizar um profissional 
para auxiliar cada Professor Regente, durante o período de trabalho presencial. 

Art. 4º - Os critérios da fase de acolhimento e adaptação estabelecidos acima estende-se às 
escolas municipais, e estaduais, que deverão encaminhar à Secretaria Municipal de 
Educação até o dia 29 de outubro de 2021, um relatório das atividades desenvolvidas no 
período de 18 a 22 de outubro de 2021.  

Art. 5º - As regras contidas neste Decreto sobre a autorização do retorno das aulas 
presenciais na Modalidade do Ensino Híbrido observam rigorosamente a classificação de 
ondas feita pelo Governo Estadual, conforme disposto no Plano Minas Consciente, 
Retomando a Economia do Jeito Certo. 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e tem vigência até 31 de 
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dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da COVID-19, com efeitos retroativos a 
partir de 01 de outubro de 2021. 

Prefeitura Municipal de Cantagalo/MG, 19 de outubro  de 2021. 

 

 

_____________________________________________ 

ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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GLOSSÁRIO 

 

 

BOAS PRÁTICAS: Procedimentos que devem ser adotados para garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. 

 
DISTANCIAMENTO SOCIAL: Diminuição de interação entre as pessoas de uma comunidade para diminuir a velocidade de transmissão do vírus. 

 
DISTANCIAMENTO SOCIAL AMPLIADO: Estratégia não limitada a grupos específicos, medida restringe ao máximo o contato entre pessoas. 

 
DISTANCIAMENTO SOCIAL SELETIVO: Apenas alguns grupos ficam isolados, sendo selecionados aqueles que apresentam mais riscos de desenvolver a doença ou que podem apresentar um quadro mais grave. 

 
BLOQUEIO TOTAL (LOCKDOWN): Nível mais alto de segurança; todas as entradas do perímetro são bloqueadas e ninguém tem permissão de entrar ou sair do perímetro isolado. 

 
QUARENTENA: Restrição de atividades ou separação de pessoas que foram presumivelmente expostas à doença, mas que não estão doentes. Pode ser aplicada em nível individual ou coletivo. 

 
ISOLAMENTO: Medida que visa separar as pessoas doentes das não doentes, para evitar a propagação do vírus. Pode ocorrer em domicílio ou em ambiente hospitalar 

 
EMBALAGEM PRIMÁRIA: Aquela que tem contato direto com o alimento. 
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EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Embalagem sem contato direto com o alimento e que envolve a embalagem primária. 

 
DESINFECÇÃO: Refere-se ao uso de produtos químicos para eliminar microrganismos 
em superfícies. 

 
HIGIENIZAÇÃO: Operação que compreende as etapas de limpeza e 
desinfecção. 

 
HIPOCLORITO DE SÓDIO: Substância à base de cloro presente em soluções, está frequentemente utilizadas para desinfecção. 

 
INSUMO: Caracterizam as matérias-primas, materiais descartáveis e 
produtos de limpeza. 

SANEANTE: Produtos destinados à desinfecção e higienização. 

LIMPEZA: Remoção de microrganismos, sujeiras e impurezas das superfícies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a doença causada pelo 

novo coronavírus (COVID-19) como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. 

 

De acordo com o Regulamento Sanitário Internacional (RSI), isso significa o mais alto nível de alerta da 

Organização e, não por acaso, no dia 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma 

pandemia. Isso significa que a doença cresceu em quantidade inesperada, por várias regiões do planeta, em 

diferentes continentes, com transmissão local fixada. 

 

Dessa forma, os gestores escolares precisam estar atentos ao número de trabalhadores e às suas 

condições de trabalho, principalmente daqueles que atuam na limpeza do ambiente e na manipulação dos 

alimentos, de forma a preservar a saúde física e mental da equipe, de acordo com a Portaria Conjunta nº 20, de 

18 de junho de 2020, do Ministério da Economia e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. 

 

De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020, na Seção IV do Controle de Qualidade 

Higiênico-Sanitário, artigos 40 e 42, é estabelecido que os produtos alimentícios a serem adquiridos para o alunado 

do PNAE devem atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), do MS, e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e que cabe às 

Entidades Executoras ou às Unidades Executoras adotarem medidas de controle higiênico-sanitário que garantam 

condições físicas e processos adequados às Boas Práticas de Manipulação e Processamento de Alimentos na 

aquisição, no transporte, na estocagem, no preparo/manuseio e na distribuição de alimentos aos alunos atendidos 

pelo Programa. 

 

Este documento abordará as recomendações para a execução do PNAE no retorno às aulas presenciais 

durante a pandemia da COVID-19, sob um olhar convergente que atenda às demandas da EAN e da segurança dos 

alimentos no ambiente escolar. 
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2. O B J E T I V O S 

 

 

Orientar a comunidade escolar para manutenção de um ambiente institucional seguro e 

saudável no contexto da Covid-19; 

 

Contribuir com as medidas de prevenção, contenção e mitigação instituídas pelas 

autoridades sanitárias no Estado de Minas Gerais e município de Cantagalo/MG. 

 

 

 
3. 

ORIENTAÇÕES GERAIS AOS 

GESTORES 
 

 

Fixação de cartazes com orientações sobre a prevenção à COVID-19 em locais visíveis; 

 

Manutenção de todas as áreas ventiladas, inclusive refeitórios e salas de aulas com portas e 

janelas sempre abertas, podendo usar ventiladores fixos e/ou móveis, se necessário; 

 

Disponibilização de local acessível para a higienização das mãos com água corrente, 

sabonete e/ou detergente neutro líquido, papel toalha descartável e não reciclado, coletor 

de resíduo (lixeira) contendo tampa e acionado sem contato manual; 

 

Fornecimento, como alternativa complementar, de solução para higienização de mãos à base 

de álcool em gel 70%. 
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4. ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

As instituições de ensino deverão adotar as seguintes medidas:  

 

• Garantir a segurança sanitária na distribuição da alimentação escolar na 

rede de ensino devido a pandemia do novo coronavírus (COVID-19); 

Estabelecer horários alternados de entrada e saída de alunos na escola e na 

sala de aula bem como a entrada e saída de funcionários e  distribuição de 

merenda escolar para os alunos, com objetivo de evitar aglomerações; 

• Demarcar o piso dos espaços físicos, mínimo de um metro e meio (1,5m) 

entre pessoas, de forma a facilitar o cumprimento das medidas de 

distanciamento social no refeitório; 

• Disponibilizar preparações alcoólicas antissépticas 70% (setenta por cento) 

em formato de gel, espuma ou spray, para higienização das mãos, em locais 

estratégicos e de fácil acesso, como entrada do refeitório e conduzir os 

alunos a essa higienização; 

• Organizar a disposição das mesas no refeitório de modo a assegurar o 

distanciamento mínimo de dois metros (2m) entre pessoas; 

• Substituir os sistemas de autosserviço, disponibilizando funcionário(s) 

específico(s) para servir todos os pratos; 

• Dispor de uma alimentação saudável, priorizando o valor nutricional, a 

praticidade e a segurança nas refeições; 

• Manter a cozinha e o refeitório com circulação de ar; 

• Dar preferência a utilização de talheres e copos descartáveis e, na 

impossibilidade, utilizar talheres higienizados e desinfectados, sem contato 

e/ou orientar cada aluno para trazer  de casa, dentro de um saco plástico.
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• Evitar utilizar toalhas de tecido nas mesas ou outro material que dificulte  a limpeza 

bem como pano de prato pra limpeza de mãos; 

• Não guardar assessórios pessoais (bolsas...) na cozinha. 

• Realizar a higienização das mesas e cadeiras com sanitizante (álcool a 70% ou 

água sanitária diluída) sempre após o término de cada refeição; Dispor lixeiras com 

tampa com dispositivo que permita a abertura e fechamento sem o uso das mãos 

(como lixeira com pedal); 

• Realizar rotinas de higienização das matérias-primas recebidas, como lavagem e 

desinfecção de suas embalagens; 

• Garantir que os funcionários estão seguindo as orientações de frequência de lavagem 

de mãos e a sequência correta que garante a lavagem adequada das mãos; 

• Orientar os trabalhadores a evitar tocar o rosto, em especial os olhos e a máscara, 

durante a produção dos alimentos; 

• Prever substituições na eventualidade de absenteísmo de trabalhadores em 

decorrência de tratamento ou isolamento domiciliar por suspeita ou confirmação de 

COVID-19; 

• Caso haja algum trabalhador infectado ou com suspeita da COVID-19 deve ser 

comunicado à direção ou aos seus superiores e ser afastado das atividades e 

adotado medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde; 

• Adequar procedimentos e número de trabalhadores para higienização e desinfecção 

das áreas relacionadas a alimentação escolar (áreade armazanamento de alimentos, 

área de produção das refeições, área de higienização, área do refeitório); 
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Deverá ser realizado treinamento adequado com os profissionais de limpeza para a higienização do ambiente; 

Deverão ser definidas rotinas diárias para limpeza e desinfecção das áreas e superfícies; 

Fixar cartazes educativos no espaço do serviço de alimentação com informações sobre a conduta adequada de higiene; 

Orientar, de forma expressiva, à comunidade escolar que não compartilhe copos, talheres e demais utensílios de uso pessoal; 

Nas áreas de manipulação de alimentos deve ser proibido todo o ato que possa originar uma contaminação dos alimentos, como: comer, fumar, tossir, cantar, assoviar ou outras práticas anti-higiênicas. 

 

11 
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PROTOCOLO 1: HIGIENIZAÇÃO 

DAS MÃOS 
 
 

O funcionário deve higienizar as mãos sempre que: Chegar ao trabalho; 

Utilizar os sanitários ou vestiários; 

Iniciar, interromper ou trocar de atividade; 

Após manipular alimentos crus ou não higienizados; 

Antes de manipular alimentos submetidos à cocção, higienizados ou prontos para o consumo; 

Tossir, espirrar, assoar o nariz, secar o suor, tocar no corpo ou cabelo; 

Usar utensílios e materiais de limpeza, como vassouras, rodos, pás, panos de limpeza, entre outros; 

Manipular lixo e outros resíduos; 

Tocar em sacarias, caixas, garrafas, maçanetas, sapatos ou outros objetos estranhos à atividade; 

Pegar em dinheiro; 

Antes e após a colocação da máscara; Após tocar na máscara; 

Antes de vestir e após retirar as luvas utilizadas na manipulação de alimentos, se necessário; 

Manter a frequência de higienização das mãos em intervalos de no máximo 1 hora, ou antes, a depender das atividades realizadas; 

Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete líquido por pelo menos 20 segundos; 

12 
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Nos lavatórios exclusivos para a higienização das mãos devem ser afixados cartazes indicando o procedimento correto de higienização das mãos; 

Seguir sempre a instrução para o procedimento de higienização de mãos. O uso de luvas em unidades de alimentação e nutrição escolares como uma estratégia efetiva para reduzir a transmissão 

ou contaminação por COVID-19, não é recomendado pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais. 

A higienização das mãos, respeitando a técnica e frequência adequadas, ainda é a melhor estratégia para evitar a contaminação e transmissão de DTA e da COVID-19. 

 
 
 
 

 

13 



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
DE CANTAGALO – MG 

 
 
 
 
 

PROTOCOLO 2: CONDUTA E 

ETIQUETA RESPIRATÓRIA DOS 

MANIPULADORES DE ALIMENTOS 
 

 
Durante a manipulação de alimentos os funcionários não devem: Cantar, assobiar, tossir, espirrar, bocejar, falar em excesso, rir sobre os alimentos; 

Mascar goma, palito, fósforo ou similares, chupar balas, comer; Experimentar alimentos diretamente das mãos; 

Provar alimentos em talheres ou outros utensílios e devolvê-los ao recipiente contendo os alimentos, sem prévia higienização; 

Assoar o nariz, colocar o dedo no nariz ou ouvido, mexer no cabelo ou se pentear; 

Enxugar o suor com as mãos, panos ou qualquer peça da vestimenta; Tocar nos olhos, nariz, boca e máscara; 

Compartilhar itens pessoais de trabalho, por exemplo: copos, talheres, uniformes, equipamentos de proteção, máscaras, canetas, lápis e celular; Manipular aparelhos eletrônicos e outros materiais não 

pertencentes à área de manipulação, como aparelhos celulares pessoais, entre outros. 

Sabe-se que o vírus da COVID-19 é transmitido de pessoa a pessoa por gotículas respiratórias produzidas quando alguém infectado tosse ou espirra ou fala e por contato com superfícies ou objetos 

contaminados, locais em que o vírus pode ficar por horas ou dias, dependendo do tipo de material. 
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Quanto ao uso de máscaras, é uma medida muito relevante para reduzir a transmissão do coronavírus (SARS-Cov-2). É obrigatório o uso de máscaras enquanto durarem as medidas de 

enfrentamento da COVID-19. 

Os manipuladores de alimentos podem utilizar máscara de prote- ção respiratória de uso não profissional (artesanal) ou profissional (descartável) durante toda a jornada de trabalho e deve-se 

realizar a troca na frequência necessária. 

As máscaras devem ser trocadas quando se tornarem fonte de exposição, por exemplo: caírem no chão, rasgarem, perfurarem, estiverem úmidas/molhadas, com sujeira aparente, danificadas, 

dificultando a respiração ou a cada 2-3 horas. Em uma jornada de trabalho de 6h (seis/horas) deve-se trocar a máscara de 2 a 3 vezes. Importante destacar que o uso incorreto da máscara pode aumentar o risco da COVID-19 e de 

DTA. 
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PROCEDIMENTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÁSCARAS ARTESANAIS 

Lavar corretamente as mãos; 

Deixar a máscara de molho por pelo menos 20 minutos em solução clorada (2 colheres de sopa de água sanitária para 1 litro de água ou outro produto saneante); 

Enxaguar a máscara para retirar o excesso do saneante; Lavar a máscara em água corrente e sabão neutro; Secar naturalmente; 

Passar com o ferro quente (atentar à compatibilidade do tecido à 

temperatura utilizada). 

 

PROTOCOLO 3 : MANIPULADORES 

 

 

Os manipuladores de alimentos são as pessoas que entram em contato direto ou indireto com os alimentos nos locais onde os mesmos são processados. O novo coronavírus é 

transmitido de pessoa para pessoa pelo contato próximo. 

Portando, os manipuladores de alimentos devem redobrar os cui- dados com a sua higiene pessoal, com a higiene do local de trabalho e com a higiene dos alimentos. 

16 



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
DE CANTAGALO – MG 

 
 
 
 

 

Ficar, no mínimo, a 1 metro de distância, se possível, dos outros funcionários; 

Manter o ambiente de trabalho sempre limpo; Higienizar as mãos corretamente; 

Praticar a conduta e etiqueta respiratória; 

Utilizar de forma correta a máscara artesanal ou profissional. 

 
 
 

PROTOCOLO 4 : SAÚDE DOS 

MANIPULADORES 

O manipulador de alimentos/funcionário infectado ou com suspei- ta de COVID-19 deverá comunicar à direção da escola, e deverá ser afastado do trabalho até o término dos sintomas, recomenda-

se no mínimo 14 dias. Importante orientar ao manipulador de alimentos/funcionário que procure o serviço de saúde, para que a escola fique resguardada quanto ao afastamento do mesmo. 

Os demais trabalhadores que mantiveram contato próximo ao funcionário doente merecem receber atenção especial nos dias seguintes. Outros contatos, fora do ambiente de trabalho com 

portadores sintomáticos ou assintomáticos do COVID-19 também deve ser comunicado a direção da escola, para que sejam adotadas medidas de segurança. A orientação por parte da escola é que o manipulador de 

alimentos/funcionário procure o serviço de saúde. 

Os indivíduos portadores do novo coronavírus, ainda que assinto- máticos, podem ocasionar a contaminação direta ou cruzada por meio de 
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equipamentos, bancadas e utensílios ao tossir ou espirrar. Aqueles que apresentarem sintomas gastrointestinais ou respiratórios

 não devem manipular alimentos, sejam esses sintomas relacionados à COVID-19 ou não. Uma medida importante é aplicar diariamente o check-list de 

saú- 

de dos manipuladores de alimentos como forma de monitoramento e rastreamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO 5 : TRANSPORTE DAS 

MATÉRIAS PRIMAS, INGREDIENTES, 
EMBALAGENS . 

As pessoas que forem realizar A ENTREGA DE MERCADORIAS devem ser                                                                   informadas que a COVID-19 pode ser transmitida por contato. 
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O vírus pode se espalhar ao tocarmos em uma superfície contamina- da ou apertarmos as mãos de uma pessoa infectada. 

As superfícies com maior probabilidade de contaminação pelo vírus são as mais frequentemente tocadas, tais como: volantes, maçanetas, carrinhos de transporte manual de carga, caixas ou telefones 

celulares. 

Portanto, a higiene das mãos e o uso de máscara, juntamente com o distanciamento físico, são de extrema importância. Também é essencial desinfetar as superfícies em contato para evitar a contaminação 

cruzada. 

Os veículos para o transporte devem apresentar-se em bom estado de conservação, limpos, organizados e higienizados, além de garantir a integridade e a qualidade dos produtos. 

As Boas Práticas de Higiene e uma rotina frequente de lavagem das mãos também devem ser reforçadas juntos aos colaboradores envolvidos nessa etapa, como carregadores e motoristas. 

 
 
 

PROTOCOLO 6 :RECEBIMENTO E 

ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAS - 
PRIMAS, INGREDIENTES E 

EMBALAGENS 
 
 

No momento do recebimento devem ser observadas as condições de conservação, limpeza dos veículos e equipamentos de transporte, higiene e a uniformização dos entregadores; 
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Se possível, o entregador não deverá entrar na cozinha; 

Não compartilhar itens pessoais de trabalho como canetas e lápis; 

Manter a distância de 1 metro dos entregadores, que devem utilizar máscaras de forma correta; 

Estimular o uso de álcool gel a 70% e disponibilizá-lo aos entregadores; 

As matérias-primas, ingredientes e embalagens não devem ser dispostos diretamente sobre o piso; 

Evitar colocar as matérias-primas, ingredientes e embalagens na bancada de preparo ou, caso utilizar a bancada, fazer posteriormente a sua higienização; 

Verificar a integridade das embalagens, matérias-primas e ingredientes; Retirar as embalagens secundárias e terciárias dos insumos e realizar o descarte adequado antes de armazená-los; 

Não aproveitar as caixas do fornecedor; 

Caso as matérias-primas e ingredientes apresentem apenas a embalagem primária, deve-se realizar a higienização das embalagens com álcool líquido a 70%, antes de adentrar no estoque da escola; 

Para os hortifrutigranjeiros (hortifrútis), duas alternativas são viáveis: Higienizar os hortifrutis no ato do recebimento e armazenar em recipientes higienizados e com tampa ou sacos plásticos não recicláveis e limpos, 

ou armazenar os hortifrutis em sacos não reciclados e limpos ou gôndolas ou caixas, no ato do recebimento para posterior higienização; 
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Caso não tenha a possibilidade de realizar a higienização das embalagens das matérias-primas e dos ingredientes com água e detergente neutro, ou álcool a 70%, deve-se prever a 

“quarentena”, respeitando os seguintes tempos conforme quadro abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROTOCOLO 7 : PREPARAÇÃO DOS 

ALIMENTOS 
Efetuar mudanças no cardápio, simplificando algumas preparações, porém sem deixar de 

lado o contexto da alimentação saudável; 

Os alimentos devem ser bem cozidos e mantidos em temperatura adequada até o 

momento de servir (60ºC por, no máximo, 6 horas); 



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
DE CANTAGALO – MG 

 

22 

 
 
 
 
 

Recomenda-se reforçar as rotinas de higienização das superfícies em que há maior contato dos colaboradores, tais como: bancadas, maçanetas das portas, corrimãos, registro de torneiras, interruptores, utensílios de 

cozinha; 

As Boas Práticas de Higiene e uma rotina frequente de lavagem das mãos também devem ser reforçadas juntos aos trabalhadores envolvidos nessa etapa. 

 
 

 
PROCEDIMENTOS PARA A 

PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS 
 

 

Higienizar as mãos; 

Selecionar as partes e unidades deterioradas e retirá-las; 

Selecionar as unidades brotadas, com sujidades, pragas e vetores e retirá- las; 

Lavar cuidadosamente em água corrente e potável: folha por folha, legume por legume, cacho por cacho, fruta por fruta; 

Realizar a desinfecção conforme a recomendação do fabricante do produto saneante utilizado. Utilizar produto adequado para esta finalidade. No caso da água sanitária, utilizar na diluição de 200 - 250 ppm (1 colher 

de sopa de água sanitária diluída em um 1 litro de água); 

Imergir todos os alimentos ao mesmo tempo; 

Verificar se todos os alimentos estão completamente imersos. Se necessário colocar um peso (prato) para auxiliar na imersão; 
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PROTOCOLO 8: EXPOSIÇÃO AO 

CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO E 
CONSUMO DOS ALIMENTOS 

PREPARADOS  E OUTROS 

Os refeitórios escolares são mais do que um espaço para realizar refeições, são locais de acolhimento e socialização. São necessários cuidados sanitários no enfrentamento da COVID-19. 

 
 

Deixar os alimentos imersos por 15 minutos ou conforme orientação do 

fabricante; 

Enxaguar cuidadosamente em água corrente e potável, ou conforme a 

recomendação do fabricante. 
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As recomendações para refeitórios incluem: 

Disponibilizar lavatório de mãos com água corrente, sabonete e/ou detergente líquido neutro, papel toalha descartável e álcool gel 70% para que alunos e funcionários higienizem as mãos ANTES e DEPOIS das refeições 

e  toda vez que se fizer necessário; 

Evitar o uso de autosserviço (sistema self-service) pelo contato coletivo com utensílios como colheres e pegadores. Se for mantida a opção pelo autosserviço, é fundamental o uso de luvas descartáveis individuais 

e sem compartilhamento (disponibilizadas aos alunos e funcionários) e recomendar que os alunos não falem ou reduzam, ao necessário, a conversa enquanto se servem; 

Verificar a possibilidade de entregar os pratos na mesa aos alunos, organizando a dinâmica na cozinha para agilizar a entrega dos pratos aos alunos, visto que há um risco de contaminação do alimento exposto por 

muito tempo a temperatura ambiente; 

Preferencialmente estabelecer um funcionário específico para servir os alunos. Esse funcionário deve estar corretamente paramentado, e instruído a tomar todos os cuidados higiênicos durante a atividade, orientando 

cada aluno a pegar seu prato , retornar para a sala de aula e aguardar o professor regente; 

Talheres (garfos, colheres e facas) e copos para os alunos: mantê-los protegidos ou oferecer os talheres já apoiados sobre os alimentos nos pratos; ou colocar os talheres e os copos diretamente nas mãos 

dos alunos (não deixá-los disponíveis para os alunos pegarem); 
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Organizar a entrada dos alunos no refeitório para que não haja aglomeração, mantendo a distância preconizada. Atentar para alunos que dependam de acompanhamento ou cuidados especiais; 

Organizar os alunos em turnos, flexibilizar horários de refeições de forma a manter a redução de pessoas no refeitório e higienizar superfícies como mesas e cadeiras a cada turno de uso do refeitório, com álcool 

a 70%; Alterar a disposição de mesas e cadeiras para garantir o distanciamento mínimo preconizado e reduzir o número de pessoas por mesa, com espaço de uma cadeira vazia para cada 

cadeira ocupada, colocando orientações visíveis e marcações; 

Salas de aula podem ser espaços para refeições, assim como áreas externas que permitam a realização de refeições, desde que adotada a higienização de mesas e cadeiras a cada turno, com o uso de álcool 

a 70%; No transporte dos alimentos e utensílios até a sala ou área externa, é necessário garantir que as refeições estejam devidamente protegidas; Fazer marcações no chão para indicar o distanciamento 

seguro entre os alunos no momento da fila para o porcionamento das refeições; 

Retirar as toalhas de mesa, jogos americanos e objetos de decoração das mesas. Os alunos podem usar jogo

 americano de plástico de uso individual, higienizados com álcool a 70% e de papel descartável; Organizar o fluxo do refeitório para que 

comida pronta não cruze com os pratos usados e a retirada do lixo; 

Retirar o lixo da cozinha logo após o término da distribuição e consumo; Manter orientação visual, com abordagem adequada à educação infantil, a respeito dos cuidados

 com higienização das mãos e etiqueta respiratória no refeitório. 
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PROTOCOLO 9: BEBEDOURO 

 

 
Os bebedouros com jato para boca não devem ser utilizados. Preferencialmente devem ser usados purificadores e bebedouros que permitam o uso de copos ou garrafas individuais e 

higienizados diariamente. 

É recomendado que cada estudante traga seu próprio copo ou gar- rafa para abastecimento de água. Deve-se orientar tanto a higienização frequente dos bebedouros quanto dos copos ou 

garrafas individuais. 

 
 

 
PROCEDIMENTO DE HIGIENIZAÇÃO DOS BEBEDOUROS 

 

 

Higienizar as mãos; 

Desligar o equipamento da tomada; 

Umedecer com esponja (de uso exclusivo) com água e detergente neutro; Esfregar todas as superfícies do bebedouro (inclusive torneiras e botão de acionamento); 

Enxaguar com água e secar; 

Borrifar álcool 70% em todas as superfícies do bebedouro; Secar naturalmente; 

Para limpeza interna de bebedouros e troca de filtros, orienta-se solicitar a assistência técnica autorizada do fabricante. 
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PROTOCOLO 10: EDIFICAÇÃO, 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

Os manipuladores de alimentos devem ter acesso as instalações sanitárias que devem possuir lavatórios e estar supridos de produtos destinados à higienização das mãos, tais como: sabonete 

líquido inodoro antisséptico ou sabonete líquido inodoro e produto antisséptico e toalhas de papel não reciclado ou outro sistema higiênico e seguro para secagem das mãos. As lixeiras devem ser dotadas de tampa e acionadas 

sem contato manual. 

No ambiente escolar, deve-se priorizar o aumento da ventilação, porém sem descuidar dos mecanismos de prevenção da entrada de pragas na cozinha (portas e janelas teladas) e depósitos 

de alimentos. 

Para aumentar a segurança da comunidade escolar, as instalações, equipamentos, móveis e utensílios devem ser frequentemente higienizados antes e após o início das atividades. 

Conforme a Resolução RDC nº 59, de 22 de dezembro de 2010,os produtos químicos utilizados na higienização devem ser registrados em órgão competente e conter as instruções no rótulo, 

forma de utilização e categoria de uso. 

É recomendado que sejam adquiridos produtos já prontos para 

o uso, sem a necessidade de diluição ou mistura, exceto a diluição em água, recomendada pelo fabricante. 

Para a desinfecção de objetos e superfícies potencialmente contami- 
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nados pelo vírus (maçanetas, corrimãos, mesas, telefones, botões de elevadores, teclados, mouses, etc.), o recomendado é a utilização do álcool como saneante, pode ser encontrado nas formas em gel ou líquido, sendo etílico 

ou isopropílico a 70%. 

 
 

PROTOCOLO 11: HIGIENIZAÇÃO DE 

UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E 

SUPERFÍCIES SEM CONTATO COM OS ALIMENTO 

Higienizar as mãos; 

Verificar se o equipamento está desligado da corrente elétrica antes de iniciar a higienização; 

Retirar resíduos sólidos com auxílio de uma espátula, pano seco ou papel toalha; 

Esfregar com esponja, água e detergente neutro; Enxaguar ou retirar o detergente neutro com pano úmido; Passar um pano limpo para secar; 

Aplicar hipoclorito de sódio a 0,1% ou solução clorada 1000 ppm (2 1/2 colheres de sopa de água sanitária diluídas em um 1 litro de água) ou álcool líquido a 70% com borrifador diretamente nas 

superfícies, equipamentos ou utensílios ou com pano multiuso, limpo e seco. Esta etapa deve ser realizada com os utensílios, equipamentos e superfícies já secos; 
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Deixar secar naturalmente ou, após aplicar o saneante, aguardar pelo menos 15 minutos para utilizar os utensílios, equipamentos e superfícies. Frequência: uma vez ao dia ou mais vezes, caso seja necessário; 

Cuidado ao higienizar equipamentos eletrônicos: o uso frequente de álcool a 70% pode ressecar a superfície desses equipamentos; 

Realizar a desinfecção das mesas e cadeiras após cada troca de aluno; 

Os objetos frequentemente tocados, por exemplo, interruptores de luz, maçanetas, corrimãos, mesas de escritório, telefones e teclados podem ser desinfetados com álcool a 70% ou saneantes de uso doméstico; 

No caso de superfícies como pisos e paredes, entre outras, use luvas descartáveis para realizar a limpeza e desinfecção. As luvas devem ser descartadas após o uso e orienta-se a higienização das mãos imediatamente; 

É orientado que os ambientes estejam sempre bem ventilados e arejados. 

 
 

 
PROTOCOLO 12:: HIGIENIZAÇÃO DE 

UTENSÍLIOS,EQUIPAMENTOS E 
SUPERFÍCIES COM CONTATO COM OS ALIMENTO 

Todos os produtos destinados à higienização de utensílios, equipamentos e superfícies com contato com alimentos devem obedecer à legislação vigente, estar regularizados na Anvisa e ser 

usados apenas para as finalidades indicadas pelos fabricantes, dentro do prazo de validade. 
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Os detergentes e saneantes utilizados devem ser adequados para a sua finalidade. 

Em tempos de pandemia pelo COVID 19, é necessário: 

Aumentar a frequência de higienização de bancadas e superfícies em intervalos de três horas ou menos, se necessário; 

Os detergentes e saneantes utilizados devem ser adequados para a sua finalidade. 

Permitir a ventilação natural, respeitando os cuidados previstos na legislação sanitária vigente no que diz respeito às barreiras físicas que impeçam o acesso de insetos e outros animais como roedores, pombos e gatos, 

tais como: telas milimétricas, borracha de vedação e ralo com sistema de fechamento; 

A limpeza deve ser realizada com água e detergente neutro, e a desinfecção usando a solução clorada a 200 - 250 ppm ou álcool a 70% ou ação do calor. 

Sempre iniciar pela higienização das mãos. 

 
 

UTENSÍLIOS 

 
Retirar resíduos sólidos com auxílio de uma espátula, pano seco ou papel toalha; 

Esfregar com esponja (fibraço ou escova própria para esse fim), água e detergente neutro; 

Enxaguar com água corrente; 

Imergir por 15 minutos em solução clorada 200 a 250 ppm (ou seja 01 

litro de água). 

colher de sopa de água sanitária diluída em um 1 
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EQUIPAMENTOS 

 
 

Desligar o equipamento da tomada; 

Sempre que possível, desmontar o equipamento para higienização completa. 

 
PARTES MÓVEIS 

 

 
Retirar resíduos sólidos com auxílio de uma espátula, pano seco ou papel toalha; 

Remover e colocar em imersão em água e detergente neutro; Esfregar com escova ou esponja (conforme o tipo de equipamento); Enxaguar com água; 

Imergir por 15 minutos em solução clorada 200 a 250 ppm (ou seja 01 colher de sopa de água sanitária para 1litro de água) ou borrifar com solução clorada 200 a 250 ppm (1 colher de sopa de água sanitária diluída em 

um 1 litro de água) ou com álcool líquido a 70% diretamente nas partes móveis dos equipamentos. Esta etapa deve ser realizada com as partes móveis dos equipamentos já secos. Caso contrário, irá 

demorar muito tempo para que a solução clorada ou o álcool líquido a 70% seque naturalmente; 

Deixar secar naturalmente ou, após borrifar, aguardar pelo menos 15 minutos para utilizar os equipamentos. 
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PARTES FIXAS 

 
 

Remover os resíduos sólidos; 

Esfregar com esponja, água e detergente neutro; Remover a espuma com pano descartável úmido; Passar pano limpo para secar; 

Aplicar solução clorada 200 a 250 ppm (ou seja 01 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água) ou álcool líquido 70% com um pano multiuso, limpo e seco nas partes fixas dos equipamentos. 

Esta etapa deve ser realizada com as partes fixas dos equipamentos já secos. 

Deixar secar naturalmente ou, após borrifar, aguardar pelo menos 15 minutos para utilizar os equipamentos. 

 
 
 
 

 

SUPERFÍCIES 

 
 

Remover os resíduos sólidos; 

Esfregar com esponja, água e detergente neutro; Enxaguar com água ou passar pano descartável úmido; Passar pano descartável ou papel toalha,limpos para secar; 

Borrifar com solução clorada 200 a 250 ppm (ou seja 01 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água) OU com álcool 70% diretamente na superfície. Esta etapa deve ser realizada com a superfície já seca. Caso 
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contrário, irá demorar muito tempo para que a solução clorada ou o álcool 70% seque naturalmente; 

Deixar secar naturalmente ou, após borrifar, aguardar pelo menos 15 minutos para utilizar a superfície. 

 
 
 

PROTOCOLO 13: HIGIENIZAÇÃO DE 

MAMADEIRAS,COPOS DE 
TRANSIÇÃO E CHUPETAS 

 

 
Nas Creches e Centros de Educação Infantil deve-se atentar para a higienização de mamadeiras, copos de transição e chupetas. 

Higienizar as mãos; 

Descartar os resíduos e enxaguar; 

Deixar em imersão em água morna (mínimo 42°C) com detergente neutro por 15 minutos; 

Lavar com escova com cerdas escuras exclusiva para esses utensílios, um a um, inclusive os bicos; 

Enxaguar em água; 

Escorrer e levar para fervura por pelo menos 5 minutos; Retirar e deixar secar naturalmente; 

Armazenar em recipientes individuais com tampa e identificados. 
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OU 

 
 

Higienizar as mãos; 

Descartar os resíduos e enxaguar; 

Deixar em imersão em água morna (mínimo 42°C) com detergente neutro por 15 minutos; 

Lavar com escova exclusiva para esses utensílios, um a um, inclusive os bicos; 

Enxaguar em água; 

Deixar em imersão, por 15 minutos, em solução clorada 200 - 250 ppm (ou seja 01 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água); Enxaguar em água; 

Retirar e deixar secar naturalmente; 

Armazenar em recipientes individuais com tampa e identificados. 

 
 

 
PROTOCOLO 14: MANEJO DE 

RESÍDUOS 
 

A coleta de resíduos, dentro do espaço escolar, requer alguns cuidados para diminuir a transmissão da COVID-19: 

A lixeira deve ter tampa e acionamento por pedal para evitar o toque com as mãos; 

A lixeira deve ser higienizada diariamente; 

A retirada dos resíduos deve ser realizada na ausência dos alunos, no mínimo duas vezes ao dia ou a cada troca de turno e ao final do período; 



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
DE CANTAGALO – MG 

 
 
 
 
 
 

Caso a escola realize a coleta seletiva, evitar o descarte de lenços de papel e máscaras descartáveis nos recipientes destinados aos resíduos recicláveis; 

Colocar os resíduos em sacos resistentes, bem fechados, respeitando sua capacidade e em local específico para tal armazenamento, higienizado diariamente; 

O funcionário responsável pela coleta e manuseio deve usar luvas de borracha de cano longo e avental plástico (exclusivos para manuseio de resíduo), uniforme de cor diferenciada dos demais, máscaras, se possível 

máscara tipo N95/PFF2 (máscara profissional), e uso de escudo facial ou óculos de proteção. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de conter a pandemia da COVID-19, diversos países em todo o mundo, 

incluindo o Brasil, adotaram estratégias de isolamento social e a suspensão do funcionamento 

de serviços não essenciais e as atividades escolares presenciais. No que diz respeito à 

Educação, conforme a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco), é sabido que a crise causada pela COVID-19 resultou no encerramento das 

aulas em escolas e em universidades, afetando mais de 90% dos estudantes do mundo 

(UNESCO, 2020). 

Reconhecidamente, as escolas desempenham um papel importante no desempenho 

educacional, na saúde física, mental e no bem-estar das crianças, além de constituir um 

importante espaço de socialização e desenvolvimento de laços afetivos. 

Nessa perspectiva, a preocupação em relação à reabertura das escolas é um tema intersetorial 

e que precisa ser entendido como prioritário no contexto da pandemia. Ambientes escolares 

possuem características que podem facilitar a disseminação de doenças como a COVID-19, 

pois são ambientes fechados, com grande número de pessoas e com realização frequente de 

mailto:prefeituracantagalo@hotmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 
CNPJ:01.617.441/0001-08 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADMINISTRAÇÃO2021-2024 

Rua Antonio Leal, 134 – CEP: 39.703.000 Centro – Cantagalo – Minas Gerais 
Tel: 33 3411-9001 Email: prefeituracantagalo@hotmail.com 

 

 

atividades coletivas. Por outro lado, as escolas também podem desempenhar um papel 

importante em desacelerar a disseminação do COVID-19, garantindo que as crianças tenham 

um ambiente de aprendizagem seguro e saudável. 

Este protocolo destina-se às regras específicas para realização de atividades de ensino 

presenciais no Município de Cantagalo, visando orientar alunos e profissionais  para práticas 

de proteção adequadas para evitar a contaminação e disseminação da COVID-19. 

É sempre oportuno lembrar que a forma prioritária da transmissão da COVID-19 ocorre 

principalmente pelo contato direto entre um indivíduo infectado e outro susceptível. Desta 

maneira, o controle da doença passa por limitar o contato próximo¹ entre pessoas, quebrando 

as cadeias de transmissão do vírus². Por outro lado, lembramos que a contaminação por meio 

de contato por superfícies foi considerada secundária e menos significativa pelo CDC (2021). 

É de responsabilidade das instituições de ensino, apoiadas pelos municípios e pelo Estado de 

Minas Gerais, a observância a todas as regras presentes neste Protocolo, sem a correta 

observância não é possível garantir um retorno seguro e adequado às demandas das crianças 

e adolescentes mineiros. Este documento estruturado, busca orientar as Redes de Ensino no 

planejamento e organização de ações para o retorno das aulas presenciais e prevenir e mitigar 

a disseminação do COVID-19. As orientações aqui propostas consideram a autonomia das 

unidades escolares, bem como as múltiplas realidades impostas pelos diferentes contextos, de 

modo que sejam garantidos o direito à educação e à vida. Cada unidade escolar poderá 

preparar e adotar medidas específicas mais rígidas de acordo com a sua realidade, desde que 

não deixem de cumprir os protocolos mínimos constantes nesse documento. 

Foram adotadas as recomendações das autoridades de saúde municipais, estaduais e 

federais, bem como orientações de órgão de apoio e especialistas em saúde e educação, 

realizando-se a divisão das orientações por segmentos. 

 

¹ Contato próximo é definido como qualquer indivíduo que esteja a menos de 0,90 centímetros 

de uma pessoa infectada por pelo menos 15 minutos em um período de 24 horas (por exemplo 

, três exposições individuais de 5 minutos em um total de 15 minutos), a partir de 2 dias antes 

do início da doença (ou, para pacientes assintomáticos, 2 dias antes da coleta positiva da 

amostra) até 10 dias após a data de início dos sintomas do caso confirmado. 

 

² Transmission of SARS CoV-2: implications for infection prevention precautions - WHO-2019-

nCoV-Sci_Brief- Transmission_modes-2020.3-eng 

  

 

 

 

2. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE): 

ARTICULAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO E A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

Durante a pandemia da COVID-19, a adoção de medidas de prevenção e controle é 

recomendada a todos, profissionais, pais/responsáveis e alunos das escolas, promovendo 

assim um ambiente escolar seguro que mitigue a transmissão da COVID- 

19. Para isso, é essencial que o planejamento de retorno às atividades educacionais seja 

realizado de forma articulada com a Atenção Primária à Saúde (APS), considerando esta a 

ordenadora do cuidado, responsável pela vigilância nos territórios e articuladora das ações de 

promoção da saúde. Reforça-se a importância da APS para a retaguarda assistencial e 

rastreamento de casos e contatos suspeitos e positivos de síndrome gripal na comunidade 

escolar, nas ações de imunização, na realização da testagem dos escolares e nas ações de 
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educação em saúde junto à população e comunidade escolar. 

 

No que diz respeito à integração das ações de saúde e ações educacionais no ambiente 

escolar, temos o Programa Saúde na Escola (PSE), voltado para estudantes da educação 

pública básica que tem como objetivo a promoção da saúde e prevenção de agravos. O PSE 

integra uma política nacional de promoção de saúde que se articula com o atributo de 

orientação comunitária da Atenção Primária à Saúde (APS), ampliando as potencialidades da 

produção social da saúde, deve ser a base de sustentação das políticas e intervenções locais 

definidas segundo as necessidades, no compromisso de garantir segurança sanitária. A 

adesão dos municípios ao PSE é bienal e está condicionada à assinatura, pelos Secretários 

Municipais de Saúde e Educação, de Termo de Compromisso Municipal, onde são pactuadas 

escolas públicas municipais, estaduais e federais. As ações são planejadas, articuladas e 

executadas pelas Equipes das Escolas (educação) e equipes de APS do município. 

 

Para efetivar as ações do programa no município, deve haver uma parceria entre Saúde e 

Educação. 

 

Para que as medidas sejam devidamente cumpridas é essencial que os pais e responsáveis 

sejam orientados e atualizados com estratégias frequentes de comunicação individual e 

coletiva, visando que a escolha pelo retorno seja o mais consciente possível. Dessa forma, os 

riscos devem ser apresentados de forma simples e objetiva. 

 

3. COVID-19 EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Embora o número de crianças adoecidas com a COVID-19 seja menor em comparação aos 

adultos, as crianças podem ser infectadas com o vírus que causa COVID-19. Conforme a 

Sociedade Brasileira de Pediatria³ "Crianças e adolescentes representam menos do que 1% da 

mortalidade e respondem por 2-3% do total das internações”. Podem ficar sintomáticas e 

espalhar o vírus que causa COVID-19 para outras pessoas. As crianças, como os adultos, que 

têm COVID-19, mas não apresentam sintomas (“assintomáticos”), podem ainda transmitir o 

vírus a outras pessoas, inclusive para seus familiares. 

³ SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Nota Complementar: Retorno Seguro nas 

Escolas.26 de janeiro de 2021.Disponíve 

em:https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22896d-NC_-

Retorno_Seguro_nas_Escolas.pdf . Acesso em: 21/05/2021. 

  

 

 

A maioria das crianças e adolescentes com COVID-19 apresentam sintomas leves ou nenhum 

sintoma. No entanto, algumas crianças podem ficar gravemente doentes com COVID-19. Elas 

podem exigir hospitalização, cuidados intensivos ou um suporte ventilatório para ajudá-los a 

respirar. Em casos raros, as crianças podem evoluir com complicações específicas como a 

chamada Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), ou até mesmo para o óbito. 

 

Assim como ocorre com adultos, é essencial destacar que alguns grupos de crianças e 

adolescentes possuem maior risco para o desenvolvimento das formas da COVID-19 grave. 

Sugere-se, portanto, que os alunos que apresentem condições de saúde subjacentes que 

ofereçam um maior risco para o desenvolvimento de formas graves da COVID-19 sejam 

avaliados e liberados pelos seus respectivos médicos assistentes para frequentar as atividades 
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escolares presenciais. Nesse sentido, é importante os pais, responsáveis e monitoresse 

manterem devidamente informados e orientados para tomarem as decisões relativas aos 

retornos de atividades presenciais de crianças e adolescentes. 

 

4. COVID-19 E ESTRATÉGIAS GERAIS PARA 

PREVENIR E REDUZIR A TRANSMISSÃO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 

O nível de transmissão da COVID-19 pode ser consultado através do do website Coronavírus4 

da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Independentemente do nível de 

transmissão da comunidade, é fundamental que as instituições de ensino de Cantagalo/MG 

usem estratégias de prevenção combinadas, que são centrais no enfrentamento da COVID-19 

na comunidade e consequentemente nas escolas: 

1. Uso universal e correto de máscaras cobrindo 

boca e nariz. 

2. Distanciamento físico de no mínimo 0,9 metros (90 

cm) entre estudantes. 

3. Lavagem das mãos e etiqueta respiratória. 

4. Limpeza e manutenção frequente das instalações; 

5. Rastreamento de contato em combinação com 

isolamento e quarentena 

6. Vacinação da população elegível, em especial 

trabalhadores da educação e quando disponível a vacinação de adolescentes entre 12 a 17 

anos. 

 

A Secretaria  Municipal de Educação e Saúde de Cantagalo/MG incentiva a adoção das 6 

medidas supramencionadas, em todas as Escolas da rede Municipal e Estadual; 

 

Este protocolo apresenta ações que contemplam as seis estratégias. Em virtude das 

disparidades de infraestrutura, é essencial que as escolas que oferecem ensino presencial 

priorizem substancialmente as duas primeiras estratégias                                                   de 

prevenção: 

 

1. O uso universal e correto de máscaras deve ser 

exigido, incentivado e divulgado. 

2. O distanciamento físico (0,9 metros - 90 cm). 

4 Disponível no sítio eletrônico: https://coronavirus.saude.mg.gov.br/painel 

  

 

 

 

Toda e qualquer atividade presencial, deve ser balizada por essas estratégias. É dever de toda 

comunidade escolar, inclusive dos pais, responsáveis e motoristas EXIGIREM a aplicação de 

tais estratégias. 

 

5. VACINAÇÃO DE ADOLESCENTES EM MINAS 

GERAIS 

 

A Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.508, de 03 de setembro de 2021, aprovou a vacinação contra 

Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos, conforme disponibilidade municipal de reserva 
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técnica da vacina Pfizer/Comirnaty (D1). 

 

A utilização específica deste imunizante é baseada em estudos de segurança na utilização da 

vacina nas faixas etárias contempladas, outros estudos estão sendo feitos com as vacinas dos 

demais laboratórios que possuem autorização da Anvisa para serem aplicadas em território 

nacional. 

 

A vacinação de adolescentes em Minas Gerais ocorrerá de forma escalonada por faixa etária 

descendente seguindo a ordem de prioridade, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

 

 

 

 

  

 

FAÇA SUA PARTE !!!!! 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. VARIANTE DELTA 

 

O vírus SARS-CoV-2, agente causador da COVID-19, a partir de sua caracterização genômica 

inicial, se divide em diferentes grupos genéticos ou clados. Os grupos genéticos virais que 

circulam no mundo são definidos de acordo com suas mutações em seu código genético 

específicas. Essas mutações são comumente observadas em vírus,sendo identificadas em 

outros vírus. Porém a rápida transmissão do vírus da COVID-19, implica em mais mutações e 

seleção ocasionando diferenças dentro de cada linhagem ou grupo genético (conhecidas como 

variantes). Variantes podem possuir vantagens evolutivas, como maior virulência (capacidade 

de causar danos graves em um indivíduo) , patogenicidade (capacidade de provocar a 

doença), infectividade (capacidade de infectar um indivíduo) e transmissibilidade (capacidade 

de ser transmitida). 

 

A variante Delta é um subtipo da linhagem viral B.1.617, que emergiu na Índia em outubro de 

2020. Esta variante esteve associada ao agravamento da pandemia na Índia e no Reino Unido, 

e por isso a cepa foi declarada como “variante de preocupação” (VOC da sigla em inglês) pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com a OMS, ainda em agosto, a variante 

circulou em mais de 130 países do mundo. Até 02 de setembro de 2021 foram notíficados à 

SES-MG 236 casos da variante Delta, destes 19 (8%) casos de indívidos de 0 a 18 anos. 

 

Considerando a importância de evitar a circulação de novas variantes no Estado de Minas 

Gerais, incluindo a Delta, a proteção contra a exposição continua sendo essencial em 

ambientes escolares. A Secretária de Estado de Saúde de Minas Gerais reafirma a importância 

do uso de máscara universal para todos os alunos (com idade superior à 2 anos ou mais), 

professores, funcionários e frequentadores das escolas de Minas Gerais, independentemente 
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do estado de vacinação. 

 

2. ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E OBJETOS 

DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 

Seguem abaixo as medidas que devem ser observadas antes e durante o retorno das 

atividades presenciais nas unidades escolares sejam Instituições de Ensino privadas ou 

Públicas: 

 

2.1 EM TODOS OS ESPAÇOS DA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO 

 

• Recomenda-se o escalonamento de horário de 

entrada e saída de turmas, evitando aglomerações que podem propiciar a transmissão da 

COVID-19. 

• O escalonamento poderá ser realizado conforme 

quantitativo de alunos da escola e faixa etária. Recomenda-se que siga a lógica de grupos 

fixos, com poucos alunos distribuídos em horários pré-fixados. 

• Deverá haver controle do fluxo de entrada, 

evitando aglomeração. 

• Organizar a entrada e saída de alunos de modo a 

evitar que pais ou responsáveis entrem na 

Unidade escolar 

• Nas áreas de circulação interna deve-se sempre 

demarcar o chão ( quando optar pela fila) com sinalização chamativa de distância igual ou 

maior à 0,90 metros (90 cm). Essa distância deve ser mantida entre um aluno e outro, em filas, 

nas salas de aulas, bibliotecas, incluindo as filas e na utilização de sanitários. O mesmo é 

aplicado aos colaboradores; 

 

 

 

 

 

• Deverá ser disponibilizado obrigatoriamente álcool 

em gel a 70% para higienização das mãos, na entrada da instituição, corredores, salas de aula, 

sanitários, bibliotecas, refeitórios, cantinas e secretaria. Deve-se atentar para altura dos 

dispensadores contemplando indivíduos das diversas faixa etárias da Instituição do Ensino, 

bem como aqueles indivíduo portadores de deficiência (PCDs); 

• É contraindicado a utilização de álcool com 

essências, odorizador, perfumados ou equivalentes tendo em vista que podem favorecer 

acidentes relacionados a intoxicação de crianças especialmente em idade pré-escolar e escolar 

• Deverá haver campanha de comunicação interna, 

com cartazes e afins, contemplando comunicação verbal e não verbal, com as diretivas de 

utilização obrigatória de máscaras, lavagem com água e sabão,higienização das mãos com 

álcool gel ; 

• Indicar a distância de um degrau entre os usuários 

nas escadas, em caso de permanência de alunos ou colaboradores nas mesmas, no caso de 

formação de filas; 

• No caso de utilização dos elevadores garantir o 
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número adequado de pessoas ocupantes garantindo a distância de 0,90 metros entre usuários. 

• Realizar a higienização frequente de todos os 

objetos que tenham contato com os alunos e colaboradores, conforme recomendações do 

fabricante. Priorizar a limpeza de tais maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras, 

teclados, computadores, botões de elevadores, telefones e todas as superfícies de alta 

frequência de toque. A limpeza deverá ser constantemente, realizada com álcool a 70% ou 

outros produtos recomendados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 

• Janelas e portas devem ser mantidas abertas para 

circulação de ar eficaz. Ventiladores devem ser usados posição fixa, com fluxo de ar 

direcionado ao exterior. Imprescindível a limpeza periodica dos ventiladores. 

• Evitar utilizar ar-condicionado/climatizadores, se 

possível, garantindo o ambiente com ventilação adequada, sempre que possível, deixando 

portas e janelas abertas. Caso o ar-condicionado/climatizador seja a única opção de ventilação, 

realizar a manutenção e limpeza semanal do sistema de ar-condicionado por meio de PMOC 

(Plano de Manutenção, Operação e Controle). 

• Permitir apenas a entrada de alunos que estiverem 

utilizando máscaras de forma correta (cobrindo a boca e o nariz); 

• Essa regra não se aplica a crianças com idade 

inferior a 2 anos, ou às pessoas que podem apresentar dificuldade em remover a máscara 

caso necessário, devido a possibilidade de sufocamento. 

• Realizar a limpeza local (piso, balcão e outras 

superfícies) com desinfetantes a base de cloro para piso e álcool a 70% para as demais 

superfícies; 

• Estabelecer barreiras físicas em lugares onde não 

seja possível manter distância  

 

 

2.1 SALAS DE AULAS 

 

• Realizar limpeza e desinfecção de todas as salas 

após o término de cada turno de aula; 

• Os alunos deverão ter lugares fixos para 

assistirem às aulas e as carteiras a serem utilizadas pelos alunos ou locais de acomodação 

deverão ter o distanciamento de 0,90 metros (90 cm) entre si. 

• Os alunos não devem mudar de sala de aula 

durante o dia. É o professor que deverá se deslocar até a sala de aula ( exclusivo para o 

Ensino Fundamental II). A exceção do uso de salas de aula como química, física e biologia 

prática, ou em que a turma é dividida devido a diferentes disciplinas eletivas. Nas mudanças 

necessárias, os alunos devem lavar as mãos e as salas devem ser higienizadas antes de cada 

troca de turma; 

• Suspender o uso de armário compartilhado, caso 

existam; 

• Deve-se organizar todas as mesas, cadeiras na 

mesma direção (em vez de ficar de frente uma para o outra).mínima de segurança. 
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2.2 BIBLIOTECAS, BRINQUEDOTECAS E OBJETOS 

DE USO  

       COLETIVO 

 

• Utilizar apenas os brinquedos da escola, devendo 

ser esclarecido aos pais a importância de não enviarem brinquedos de casa para a escola. 

• NÃO É PERMITIDO levar para a escola 

brinquedos de casa e nem mesmo compartilhar com colegas. 

• Quando existentes, os brinquedos da escola 

devem ser lavados com água e sabão ou friccionar álcool 70%, antes e após o uso. Os 

brinquedos deverão ser, preferencialmente, de material lavável e atóxico (plástico, borracha, 

acrílico, metal). Objetos de madeira deverão ser recobertos, ou não utilizados. Brinquedos de 

tecido não devem ser utilizados, assim como aqueles que não podem ser higienizados; 

 

2.3 EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

No caso da Educação Infantil: 

 

• Durante os horários de descanso das crianças, 

deverão ser mantidos afastados, obedecendo ao distanciamento de 0,90 metros (90 cm); 

• O Rcreio contabilizará 00:30 minutos, sendo que 

destes, 00:15 minutos e de total responsabilidade do Professor Regente. 

• Deve-se higienizar e desinfetar todos e qualquer 

objeto após cada utilização, bem como realizar o descarte correto dos materiais usados. 

 

2.4 SANITÁRIOS 

 

• Os sanitários devem ser providos de condições 

para higiene das mãos com lavatórios/pias com água disponível, dispensador de sabonete 

líquido, porta papel toalha (não permitir o uso de toalhas de tecido), lixeira provida de saco 

plástico descartável com tampa acionada por pedal; 

• Deve-se controlar o fluxo de acesso aos sanitários, 

de modo a respeitar a capacidade de ocupação do sanitário e o distanciamento de 0,90 metros 

(90 cm) entre as pessoas, evitando aglomerações; 

• Deve-se auxiliar os alunos que não conseguem 

higienizar suas mãos; 

• Intensificar a higienização dos sanitários 

existentes, sendo que o funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção apropriados 

(preferencialmente máscaras N95 ou equivalente, luva de borracha, avental, calça comprida, 

sapato fechado); 

• Realizar a limpeza e desinfecção das luvas 

utilizadas com água e sabão seguido de fricção com álcool em gel a 70% por 20 segundos, 

reforçando o correto uso das mesmas (não tocar com as mãos enluvadas em maçanetas, 

telefones, botões de elevadores, etc.); 

• Disponibilização de cartazes com linguagem visual 

e não verbal com orientações sobre higienização das mãos e uso de máscaras. 
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2.5 REFEITÓRIOS E CANTINAS 

 

• Realizar as refeições preferencialmente em 

ambientes abertos (como pátios e quadras) em vez de utilizar o refeitório, ou quando não 

possível, escalonar o uso do refeitório. 

• Caso seja utilizado o refeitório, este deve ser 

devidamente higienizado entre cada troca de turma, mantendo o distanciamento de 0,90 

metros (90 cm) entre as pessoas. 

 

 

 

 

• Os estudantespoderão trazer lanches de casa.  E 

a refeição seja adquirida ou fornecida na instituição de ensino, deverá ser servida na sala, 

evitando o uso do espaço da cantina/refeitório. Se a utilização de refeitórios for necessária, 

alunos e colaboradores deverão seguir as seguintes orientações indicadas no quadro de aviso. 

• Ampliar o período de funcionamento desses 

serviços e distribuir os usuários em horários escalonados de refeição distintos para evitar 

aglomerações. 

• Limitar o tempo de permanência no local, sendo 

exclusivo para alimentação, proibir o uso de celulares no refeitório. 

• Será disponibilizado dispensadores com álcool em 

gel 70% em locais estratégicos, com, para uso dos alunos e colaboradores durante a 

permanência na área de alimentação. 

• A higienização de mesas e cadeiras deverá 

acontecer a cada troca de grupos. 

• Se possível, oferecer refeições embaladas em 

descartáveis ou separadas individualmente, para consumo na própria sala de aula, evitando 

deslocamentos e permanência no refeitório; 

• Fica proibido o serviço de self service, durante 

todo período de duração da pandemia; 

• O serviço de buffet e o manuseio da refeição será 

feito por um funcionário, utilizando os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários 

(gorro ou touca e máscara). 

• Deve-se eliminar galheteiros, saleiros, açucareiros, 

ou qualquer outro alimento/tempero que seja acondicionado dessa forma, provendo sachês 

para uso individual; 

• Deve-se disponibilizar álcool em gel na área de 

atendimento; 

• Recomenda-se o uso de barreira de acrílico nos 

caixas, balcão de atendimento e mesas/carrinhos de buffet; 

• Deve-se reforçar com os trabalhadores das 

cantinas/refeitórios as medidas de higiene e limpeza na área de produção e manuseio dos 

alimentos de acordo com a legislação em vigor (RDC ANVISA 216/04) 

• Fornecedores, entregadores e pessoas externas 

devem somente adentrar no local em horários nos quais não há atendimento de público interno 

• a escola. 

• Higienizar o espaço quando do início das 

atividades, e após cada uso. 
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2.6 BEBEDOUROS DE ÁGUA 

 

• Os dispensadores de água que exigem 

aproximação da boca para ingestão, devem ser lacrados em todos os bebedouros, permitindo-

se o funcionamento apenas do dispensador de água para copos. Cada aluno e 

profissional/colaborador que tenha seu próprio copo/garrafa para utilizar o bebedouro. A escola 

deverá fornecer copos descartáveis aos alunos e colaboradores que porventura não 

tiverem/portarem o recipiente de uso individual. Próximo aos bebedouros deve-se demarcar a 

distância de 0,90 metros (90 cm). 

 

3. ORIENTAÇÕES PARA ATIVIDADES 

PRESENCIAIS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CANTAGALO/MG. 

 

• Deve-se priorizar o atendimento ao público por 

canais digitais (telefone, aplicativo online, e outras tecnologias da informação e comunicação 

TICs). Para o atendimento presencial, respeitar o distanciamento recomendado no atendimento 

ao público. Para qualquer atendimento presencial dar preferência para o agendamento prévio. 

 

4. ORIENTAÇÕES PARA A COMUNIDADE 

ESCOLAR 

 

São considerados parte da comunidade escolar: Alunos, Pais, Responsáveis, Cuidadores, 

Professores, Administrativos da Instituição de Ensino, Gestor escolar, profissionais de apoio, 

limpeza e infraestrutura, cantineiras (os), entre outros. O esforço para manutenção das aulas 

presenciais deve ser um esforço conjunto de toda comunidade, pois somente assim todos 

continuarão protegidos. A seguir são elencadas diretrizes gerais para toda comunidade escolar 

e em seguida orientações específicas para grupos e atores da comunidade: 

 

   

 

 

4.1 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA TODOS DA 

COMUNIDADE ESCOLAR 

 

• Os alunos que apresentarem sintomas gripais não 

deverão comparecer ao ambiente escolar, devendo procurar atendimento médico presencial ou 

através de telemedicina o quanto antes, bem como comunicar a escola. 

• Trabalhadores da educação das unidades 

escolares que apresentarem sintomas gripais devem procurar atendimento médico e 

apresentar atestado médico com o número de dias de afastamento necessário . 
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• Recomenda-se que o trabalhador da educação 

procure atendimento presencial em Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu município. 

• Pais, responsáveis e monitoresdevem evitar 

frequentar a escola se possível, para garantir a participação ativa dos responsáveis sugere-se 

que reuniões sejam realizadas por meio remoto ou via telefone. 

• Ao tossir ou espirrar, deve-se cobrir o nariz e boca 

com lenços( ou toalhas) descartáveis. 

• Evitar tocar os olhos, nariz e boca, se não for 

possível, cobrir a boca e o nariz com o antebraço, evitando levar as mãos ao rosto; 

• Deve-se trocar de máscara caso esteja suja ou 

úmida periodicamente. 

• O uso de máscara deverá ser obrigatório durante 

toda a permanência na Instituição de Ensino; 

• Guardar a distância de 0, 90 metros (90 cm) de 

outras pessoas. 

• Higienizar frequentemente com água e sabão as 

mãos e em sua falta ou impossibilidade deve-se utilizar álcool em gel 70%. 

• Crianças devem ser orientadas a não usar 

abusivamente álcool devido ao   risco de desenvolvimento de alergias e dermatites. 

• Não cumprimentar as pessoas, sejam colegas 

colaboradores ou alunos, com apertos de mãos, abraços, beijos ou outro tipo de contato físico; 

 

4.2 ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA 

GESTORES DE UNIDADES ESCOLARES 

 

O gestor deverá ser a referência dentro da escola e o principal multiplicador das 

recomendações deste documento. Cabe ainda ao gestor realizar as articulações necessárias 

para o cumprimento das medidas de prevenção e controle. Deve implementar políticas e 

medidas de prevenção às doenças respiratórias, para permitir que profissionais que 

apresentem sintomas de infecção respiratória permaneçam em casa. Deve-se atentar ainda a 

aqueles profissionais, que mesmo vacinados, possam apresentar relativo risco de 

complicações (imunossuprimidos e imunodeprimidos), estes devem ser avaliados por seus 

respectivos médicos assistentes afim de determinar a segurança de retorno às atividades 

presenciais. 

 

São outras indicações a serem cumpridas por gestores das unidades educacionais: 

 

• Responsabilizando-se por criar o Plano Individual 

da Instituição de Ensino ou o checklist para as escolas estaduais, juntamente com a Secretaria 

Municipal de Saúde e seus técnicos, articulada com a Secretaria Municipal de Educação e 

Atenção Primária. 

• Flexibilizar o uso obrigatório de uniforme pelos 

estudantes, garantindo a higienização dos uniformes e roupas utilizadas em ambiente escolar; 

• Deve-se orientar a não realização de reuniões 

presenciais em locais fechados, priorizando reuniões em locais abertos e com ventilação. 
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• Alocar pessoas com a imunidade comprometida, 

ainda que vacinadas, conforme possibilidade da instituição e se possível, em atividades que 

envolvam menor contato com alunos ou em atividades híbridasou semi-presenciais. 

• Os gestores educacionais devem prover os meios 

de comunicação e fornecimento de conteúdos e informações para que as diretrizes atinjam aos 

colaboradores, pais, responsáveis, monitorese os próprios alunos em linguagem adequada 

para o público- alvo. 

• Deve-se limitar ao máximo o acesso de visitantes 

aos prédios da escola. 

• Determinar profissionais para a supervisão dos 

ambientes compartilhados, evitando aglomerações e garantindo a disponibilidade de álcool em 

gel a 70% e a sua utilização adequada; 

• Instituir como obrigatório o uso de máscaras 

adequadas, cobrindo nariz e boca na sua unidade educacional. 

• Fornecer máscaras adequadas, conforme 

especificações da ANVISA e do Ministério da Saúde, para proteção de trabalhadores e para 

estudantes que não estejam utilizando máscaras. 

• Garantir o correto encaminhamento de casos 

suspeitos ou contatos próximos para os serviços de referência municipais, ou orientar sobre a 

possibilidade de consulta médica e/ou psicológica online, caso necessário; 

• Estabelecer a suspensão de aulas, conforme 

informações de casos identificados ou conforme orietações do sistema de Vigilância 

Epidemiológica Local (Secretaria Municipal), de uma turma , turno ou da escola conforme 

recomendações descritas na figura , abaixo: 

 

 

Figura –SITUAÇÕES  EM QUE O

 GESTOR ESCOLAR DEVERÁ 

SUSPENDER AS AULAS DE UMA TURMA, TURNO OU DE UMA ESCOLA 

  

 

* APS – Atenção Primária à Saúde Municipal 

 

 

  

 

 

4.3 ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA 

TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS 

 

• Completarem esquema de vacinação assim que 

elegíveis; 

• Utilizar máscaras e os demais equipamentos de 

proteção individual disponibilizados pela instituição, da forma correta, sendo obrigatória a 

utilização de máscara durante toda a jornada presencial; 

• Profissionais da educação que apresentem sinais 

ou sintomas de COVID-19 antes do retorno das aulas, devem procurar atendimento de saúde e 

apresentar atestado médico com o número de dias de afastamento necessário. O atestado 
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médico é necessário para requerimento de licença para tratamento de saúde – LTS, quando se 

tratar de trabalhador da educação estadual, este deverá solicitar por meio de

 chamado próprio através do 

http://www.rhresponde.mg.gov.br/Cliente; 

• Caso apresente febre e/ou sintomas respiratórios, 

tosse, congestão nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dor de garganta, dores no corpo, 

dor de cabeça, quando na realização da atividade presencial, deverá comunicar imediatamente 

a coordenação do prédio onde estiver trabalhando e procurar atendimento médico; 

• Manter distância de 0,90 metros (90 cm), entre os 

outros colaboradores e os alunos; Orientar quando necessário crianças e adolescentes sobre 

boas práticas de prevenção e sobre os riscos da transmissão da COVID-19; 

• No caso das creches, onde os profissionais da 

educação têm contato próximo com as crianças, pois precisam atendê-las durante as 

brincadeiras, na interação com demais colegas, no banho, ou mesmo na higiene pessoal, todas 

as orientações apresentadas para as escolas devem ser redobradas. O uso rotineiro de 

máscara deve ser feito apenas pelos profissionais, não sendo recomendado em crianças 

menores de dois anos. Nestes casos, a higienização das mãos dos profissionais e das 

crianças, bem como a higienização dos brinquedos e dos espaços comuns devem ser feitas 

com maior rigor e frequência sempre após cada atividade e, minimamente, a cada duas horas. 

• Durante o estado gestacional, a trabalhadora da 

educação não deve se apresentar à unidade educacional para atividades presenciais, devendo 

comunicar de imediato o estado gravídico a sua chefia imediata com a devida comprovação de 

exame ou laudo médico assinado por seu médico assistente. Se as atividades laborais forem 

compatíveis, a trabalhadora da educação gestante poderá realizar teletrabalho. É de 

responsabilidade da trabalhadora comunicar imediatamente os casos de interrupção da 

gravidez, sob pena de incorrer nas medidas administrativas, civis e penais pertinentes. 

• A trabalhadora da educação gestante é 

responsável por seguir os procedimentos de sua instituição, e caso seja uma trabalhadora da 

administração pública estadual deverá seguir os procedimentos constantes na “Orientação de 

Serviço SEPLAG/SUGESP n.º 03/2021 de 29 de julho de 2021” ou outro documento que venha 

o substituir. 

  

 

 

  

 

 

4.4 ORIENTAÇÕES PARA PAIS, RESPONSÁVEIS, 

MONITORES E ALUNOS 

 

Os pais,  ou  responsáveis  e alunos devem ter a opção de escolher, quando disponível, entre o 

modo de aprendizagem presencial, virtual ou híbrido de suas crianças, respeitando as opções 

disponíveis nas escolas de sua localidade e de acordo com sua realidade socioeconômica. 

Esta escolha deve-se basear nos benefícios do modo de aprendizagem escolhido e devem ser 

comparados aos riscos da COVID-19 para o aluno e sua família. 

 

Para esta tomada de decisão, é importante salientar que se uma família inclui alguém que 

corre maior risco de doença grave , seja o aluno ou algum outro membro da família, todos os 

membros da família devem agir como se eles próprios estivessem em maior risco e conforme 
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as possibilidades da família decidir sobre modalidades de ensino e retorno às atividades 

presenciais. Pais e responsáveis devem estar informados e atentos aos sinais e sintomas da 

COVID- 19, sobretudo para que em situações de manifestações clínicas sugestivas da doença 

sejam cumpridas as orientações de isolamento e busca de atendimento médico 

 

A seguir, segue recomendações específicas a serem seguidas por pais e responsáveis : 

 

• É necessário a monitorização da saúde do seu 

filho, assim como a realizar a higienização frequente dos materiais levados para a escola e 

aqueles que retornam da escola; 

• Ensine etiqueta respiratória, boas práticas de uso 

de máscaras e a higienização das vias respiratória às crianças e adolescentes, bem como 

explique a necessidade de evitar tocar os olhos, nariz ou boca após tossir ou espirrar ou após 

contato com superfícies ou com outras pessoas 

• Incentive a lavagem de mãos em ambiente escolar 

e em casa explicando a importância da higienização correta das mãos quando isso ocorrer; 

• Oriente as crianças e adolescente a não 

cumprimentar pessoas fora do seu convívio domiciliar com aproximação física (como beijos, 

abraços, apertos de mão ou qualquer outro tipo de toque); 

• O aluno deverá ser afastado das atividades 

presenciais, mesmo estando assintomático, caso seja contato próximo de caso suspeito ou 

confirmado. 

• Os uniformes e as peças escolares das crianças 

devem ser lavados diariamente após a jornada escolar. O uso de roupa não escolar será 

admitido caso não seja possível a higienização dos uniformes;  

• Assegure que a máscara esteja em condições de 

uso (limpas, secas e sem rasgos), deve-se ainda ter tamanho adequado ao rosto da criança e 

adolescente cobrindo completamente nariz e boca; 

• Ensine a adequada higienização da mão com 

água e sabonete ou com preparação alcoólica a 70% (cubra todas as superfícies de suas mãos 

e esfregue-as juntas até que se sintam secas), antes da colocação da máscara; 

• Higienize as mãos com água e sabão, por pelo 

menos 20 segundos (entre os dedos, no dorso e na parte interna das mãos), especialmente 

após ida ao banheiro, antes de entrar na sala de aula, antes de comer e depois de assoar o 

nariz, tossir ou espirrar; secar as mãos com toalhas de papel; 

• Não envie brinquedos às escolas.  

 

 

5. ORIENTAÇÕES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 

 

 

 

Os alunos da educação especial devem ser avaliados de forma individualizada quanto ao 

retorno ou não das atividades presenciais a partir de uma análise conjunta entre os pais, 

responsáveis, monitoresprofissionais de saúde e profissionais de educação, considerando os 

fatores biológicos individuais, as condições psicológicas e emocionais e o contexto social e 

ambiental em que o aluno esteja inserido. 
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A presença de uma deficiência em um aluno por si só não significa que ele apresente maior 

vulnerabilidade ao agravamento pela infecção de SARS-CoV-2 ou maior risco de seu contágio 

pelo vírus causador da COVID-19. Porém, entre as pessoas com deficiência, há as que têm 

maior fragilidade, por apresentarem problemas de saúde preexistentes (comorbidades), 

considerados como de maior risco para o agravamento da COVID-19. 

O distanciamento social de alunos com deficiência que dependem de maior auxílio para o 

desenvolvimento de cuidados pessoais e das atividades escolares são difíceis de realizar, 

portanto as medidas de higienização devem ser reforçadas: 

 

• Para os estudantes com deficiência visual é 

necessário orientá-los que, ao pedir ajuda de terceiros, apoiem-se nos ombros das pessoas, 

evitando o contato com as mãos e cotovelos de outras pessoas (lembrando que a orientação 

ao tossir é para tossir ou espirrar protegendo o rosto com antebraço). 

• Os estudantes que possuem alguma deficiência 

física ou estudantes com deficiência intelectual podem precisar de um auxílio maior dos 

profissionais da educação para que as barreiras de proteção sejam alcançadas. 

• Use técnicas comportamentais (como modelagem 

e reforço de comportamentos desejados e uso de cronogramas de imagens, cronômetros, 

dicas visuais e reforço positivo) para ajudar todos os alunos a se ajustarem às transições ou 

mudanças nas rotinas. 

• Para aqueles que utilizam cadeiras de rodas, 

próteses, órteses e outros dispositivos de mobilidade será necessária a realização da limpeza 

com água e sabão ou álcool 70% de objetos que o estudante toca com mais frequência, 

incluindo o aro de impulsão de cadeira de rodas, o joystick, as órteses, próteses e meios 

auxiliares de locomoção como: bengalas, muletas e andadores. 

• Estudantes que possuam deficiência intelectual e 

Transtorno do Espectro Autismo (TEA): o professor deverá orientá-lo quanto aos cuidados de 

higiene pessoal e lavagem correta das mãos. Caso ele necessite de auxílio para realizar 

qualquer dessas etapas, o professor deverá ajudá-lo. Pessoas com TEA que tolerem o uso de 

máscara deverão utilizá-las. 

• Considere que professores e funcionários usem 

uma máscara transparente ou de tecido com região dos lábios transparente ao interagir com 

alunos não alfabetizados, alunos aprendendo a ler ou ao interagir com pessoas que dependem 

da leitura labial.  

• Para as pessoas que só conseguem usar 

máscaras por breves periodos, priorize o uso de máscaras durante os momentos em que é 

difícil separar alunos e / ou professores e funcionários (por exemplo, em pé na fila). 

 

De forma adicional, devem ser seguidas as orientações do Ministério da Saúde contidas no 

documento “Orientações para reabertura das escolas da Educação Básica de Ensino no 

contexto da pandemia da COVID-19”.  

 

 

6. ORIENTAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

ESCOLAR 

 

O município deverá planejar a oferta de transporte público de maneira a atender as 

necessidades de distanciamento social para evitar o contágio durante o deslocamento casa-
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escola-casa. Medidas adicionais obrigatórias: 

 

 

 

 

 

 

• Uso obrigatório de máscara durante o trajeto pelo 

motorista e pelos alunos; 

• Realizar obrigatoriamente a desinfecção interna do 

veículo após cada viagem; 

• Disponibilizar álcool em gel 70% nos veículos do 

transporte escolar para que os estudantes possam higienizar as mãos principalmente na 

entrada; 

• Sempre que possível, promover a ventilação 

natural e abundante, por meio da abertura das janelas, observando a segurança dos 

estudantes; 

• Os veículos com sistema de ar-condicionado 

devem ter sua manutenção rigorosamente executada, bem como todos os prazos e 

procedimentos de operação e higienização definidos pelos fabricantes dos equipamentos; 

• Estabelecer um cronograma para o transporte dos 

estudantes para evitar aglomerações na entrada da escola, deixando-o disponibilizado na 

recepção do estabelecimento em local visível; 

 

• Os motoristas com sintomas de covid-19 ou que 

sejam contatos de casos suspeitos ou confirmados, não poderão operar os veículos em 

hipótese alguma, devendo avisar aos gestores escolares e aos pais/responsáveis dos alunos 

que tiveram contato. Todos os motoristas deverão utilizar máscara e higienizar as mãos com 

álcool em gel 70 adequadamente durante todo o período de trabalho, a fim de reduzir ao 

máximo possíveis 

chances de infecção.  

 

COMUNICAÇÃO: 

 

• Produzir materiais de comunicação para 

distribuição a alunos, famílias e funcionários na chegada às unidades escolares, com 

explicações de fácil entendimento sobre a prevenção da Covid-19; 

• Fixar cartazes de orientação em todos os 

ambientes necessários; 

• Orientar pais, responsáveis e alunos sobre as 

regras de funcionamento da unidade escolar na reabertura: 

• Realizar ações permanentes de sensibilização dos 

estudantes, pais ou responsáveis; 

• Comunicar aos pais e responsáveis que o aluno 

somente poderá entrar no transporte escolar ou na unidade escolar utilizando a máscara de 

proteção; 

• Comunicar pais e responsáveis sobre a 

importância de manter a criança em casa quando ela está doente. 
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 ALUNOS: 

• Cada unidade escolar deverá informar ao 

transporte escolar quais alunos deverão 

transportar em cada dia, considerando a limitação de quantidade de alunos; 

Realizar a aferição de temperatura de todos os alunos antes de ingressar nos veículos 

escolares, ficando vedado o embarque daqueles que registrarem temperatura superior a 

37,5°C; 

• Caso se constate alunos que, por apresentarem 

estado febril ou estado gripal não possam embarcar nos ônibus, o motorista deverão orientar 

os pais e alunos a procurarem o sistema de saúde, bem como comunicar a SME para que 

sejam adotadas as providências cabíveis; 

• Garantir que os alunos utilizem, de forma 

adequada, máscaras de proteção individual que cubram toda área do nariz e da boca; 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS, 

SURTOS E SUSPENSÃO DAS AULAS 

 

No caso de Identificação de caso suspeito no ambiente escolar, o gestor apoiado pelos 

colaboradores deve: 

 

• Estabelecer uma interlocução com os pontos de 

atenção à saúde para encaminhar os alunos e funcionários com sintomas de COVID-19. E de 

forma adicional, deve-se: 

• Ao identificar um estudante com sinais e sintomas 

de síndrome gripal, tanto na entrada da escola como durante o período em que estiver em sala 

de aula, a escola deve acionar os pais e responsáveis, orientando que esse estudante deve 

comparecer a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou outro serviço de saúde; 

• Não permitir a permanência de pessoas 

sintomáticas respiratórios na instituição de ensino. O aluno deve aguardar, até a chegada dos 

pais ou responsáveis, em sala isolada, ventilada naturalmente e segura, de máscara. 

• As autoridades locais de saúde devem ser 

notificadas imediatamente, e a equipe da APS de referência da escola deve ser comunicada. 

Em situação de caso confirmado, os profissionais e a comunidade escolar devem ser 

informados, e as atividades escolares devem ser reavaliadas; 

• Se detectado um caso suspeito ou confirmado, 

todos os contatos próximos devem ser afastados durante o prazo de 14 dias.  

 

8. O QUE FAZER CASO UMA CRIANÇA OU 

PROFISSIONAL SEJA IDENTIFICADO COMO CASO ATIVO DE COVID-19. 
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• Informar à Secretaria da Saúde/Vigilância 

Sanitária para acompanhamento dos 

protocolos e monitoramentos necessários com a família da criança e/ou funcionário; 

• Informar a Secretaria de Educação para 

acompanhamento e devidas providências junto a escola; 

• O profissional ou a criança identificada como caso 

ativo de Covid-19 deverá 

permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias; 

• Se a criança tiver irmãos em outros grupos da 

unidade, afastar todas as crianças desses grupos; 

• Os familiares devem ser orientados a realizar 

isolamento domiciliar por 14 dias e, se apresentarem sintomas, procurar uma unidade de 

saúde; 

• Afastar todos os outros profissionais e crianças 

que tiveram contato com o caso confirmado da COVID-19; 

 

 

São considerados contatantes, as pessoas que tiveram contato com o caso confirmado da 

COVID-19, em uma das situações abaixo: 

 

a) ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância; 

b) permanecer a menos de um metro de distância durante transporte; 

c) compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; 

 

• Se for um profissional que não cuida diretamente 

das crianças, ponderar a 

necessidade de afastar as pessoas mais próximas, do mesmo grupo de trabalho; 

Após o isolamento de 14 dias, e com pelo menos 3 dias sem sintomas, a criança ou o 

profissional poderá voltar, com autorização médica; 

 

 

 

 

 

 

 

• Reforçar a higienização/sanitização dos ambientes 

utilizados pela criança/profissional confirmado com Covid-19. 

 

 

 

 

 

9. MONITORAM ENTO DAS CONDIÇÕES DE 

SAÚDE 

 

• Orientar funcionários, pais, responsáveis e alunos 

a aferir a temperatura corporal, antes da ida para a unidade escolar e ao retornar; 
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• Caso a temperatura esteja acima de 37,5°C e/ou 

apresente outros sintomas gripais, a recomendação é ficar em casa, buscar atendimento clínico 

e apresentar atestado médico; 

• Aferir a temperatura de todos os alunos, 

funcionários e demais pessoas a cada entrada na unidade escolar e demais setores; 

• Caso o aluno apresente temperatura acima de 

37,5°C, e/ou outros sintomas gripais, orientar o retorno para casa e busca de atendimento 

clínico, solicitando a apresentação de atestado médico ao retornar; 

• Caso o funcionário apresente temperatura acima 

de 37,5°C, e/ou outros sintomas gripais, orientar a busca de atendimento clínico, solicitando a 

apresentação de atestado médico; 

• Caso o aluno tenha contato ou frequente ambiente 

com pessoa confirmada com a Covid-19, o mesmo deverá ser afastado das atividades 

presenciais por 14 dias, mesmo que esteja assintomático; 

• Não permitir a permanência de pessoas 

sintomáticas para Covid-19 na unidade 

          escolar; 

• Pessoas que fazem parte do grupo de risco devem 

ficar em casa e realizar atividades remotamente; Como se proteger 

• Além da obrigatoriedade do uso de máscaras de 

proteção em locais públicos, as recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes: 

• Lave com frequência as mãos até a altura dos 

punhos, com água e sabão ou então higienize com álcool em gel 70%. 

• Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço 

ou com o braço, e não com as 

• mãos; 

• Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não 

lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado: 

• Mantenha uma distância mínima de cerca de 1,5 a 

2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando; 

• Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um 

comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto; 

• Higienize com frequência o celular ou superfícies 

de contato frequente, como mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, etc.; 

• Não compartilhe objetos de uso pessoal, como 

talheres, toalhas, pratos e copos; 

• Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados; 

• Se estiver doente, evite contato físico com outras 

pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos. Fique em casa até melhorar; 

• Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 

 

 

 

 

 

10. REGRAS DE DISTANCIAM ENTO SOCIAL 

 

• Eventos como feiras, palestras, seminários, festas, 

assembleias, competições e campeonatos esportivos, etc, estão proibidos; 
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• Manter o distanciamento de 0:90 centímetros entre 

as pessoas em todos os locais e atividades, com exceção dos profissionais que atuam 

diretamente com crianças de creche, pré-escola e alunos que necessitem de profissional de 

apoio; 

• Sempre que possível, utilizar marcação no piso 

para sinalizar o distanciamento de 0:90 centímetros; cumprir o distanciamento de 0:90 

centímetros durante a formação de filas; 

• Bibliotecas e demais salas de atividades coletivas 

devem ser mantidas fechadas e sem utilização para o estudante. 

• Os intervalos ou recreios devem ser feitos com 

revezamento de turmas em horários alternados, respeitando o distanciamento de 0:90 

centímetros entre as pessoas, para evitar aglomerações; 

• A merenda escolar deve ser servida 

rigorosamenbte na sala de aula. 

• Atividades de educação física, artes e correlatas 

podem ser realizadas mediante cumprimento do distanciamento de 0:90 centímetros, 

preferencialmente ao ar livre; 

• Sempre que possível, priorizar atividades ao ar 

livre; 

• Evitar que pais, responsáveis ou qualquer outra 

pessoa de fora, entre na unidade escolar; 

• Evitar que vários alunos utilizem o banheiro de 

uma só vez, observando o tamanho e disposição do espaço; 

• Organizar a utilização dos banheiros para que não 

haja aglomeração; 

• Organizar os intervalos ou recreios com 

revezamento das turmas em horários alternados, respeitando o distanciamento de 

0,90Cm(noventa centímetros) para evitar aglomerações. 

 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de organização do retorno às aulas presenciais é extremamente complexo, 

exigindo que as decisões sejam tomadas de maneira conjunta e articulada entre tods as 

Secretarias principalmente com a área da Saúde, da Assistência Social e do Conselho Tutelar. 

 

A rotina da educação básica mudou e não será mais a mesma, mas é primordial que todos 

saibam e reconheçam que o “ano não está perdido”. O importante nessa conjuntura é manter o 

vínculo com nossas crianças, estudantes, familiares, profissionais e trabalhadores da 

educação. É momento de organizarmos enquanto Rede Pública, a fim de garantir a 

aprendizagem em outros tempos e espaços escolares. Ao mesmo tempo, é essencial que os 

Entes Federados garanta recursos extraordinários para as redes poderem implementar as 

ações sugeridas neste documento, bem como outras que forem necessárias para garantir um 

retorno às aulas presenciais com segurança. 

 

Faz-se necessário, também, respeitar as diversas realidades existentes no país, para se 

garantir o direito de cada cidadão à vida, à saúde e à educação. Da mesma forma,  
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a retomada das aulas presenciais deve acontecer por períodos (“ondas/etapas”). Reiteramos 

nossa disposição para defender e lutar pela garantia do DIREITO de todos à Educação, e para 

trabalhar em prol da nossa comunidade. 

 

 

 

SUGESTÃO DE MATERIAIS PARA PREVENÇÃO, SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO PARA A 

COVID-19 

 

• Prevenção, atribuições e responsabilidades (de 

todos) 

• Água sanitária 

• Álcool gel 70% embalagem 500mL 

• Álcool líquido 70% Aventais 

• Desinfetantes 

• Dispensadores 

• Lixeiras 

• Lixeiras com tampa 

• Luvas descartáveis 

• Máscara de tecido em diversos tamanhos 

• Máscara profissional com viseira 

• Papel toalha - pacotes de 1000 folhas 

• Sabão líquido/detergente 

• Termômetros Infravermelho 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Protocolos - Coronavírus SES-MG https://coronavirus.saude.mg.gov.br › protocolos, Site da 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais com as informações para cidadãos, 

profissionais e gestores sobre a pandemia da Covid-19. 

 

Site: Undime Site: https://undime.org.br › noticia › 22 de jun. de 2020 — Undime divulga 

documento com subsídios para a elaboração de protocolos de retorno às aulas presenciais. 

 

 

Site: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) - Governo https://www.gov.br › anvisa › 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) em 2019 e 2020. .. 
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Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. 

 

 

 

CANTAGALO, 01 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

 

 

 

  

_____________________________________________ 

ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

 

________________________________ 

Secretaria Municipal de Educação 

Laudicéia Oliveira Silva Carvalho 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 QUINTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2021 

Art. 3º Esta Publicação entra em vigor na data de sua publicação. 

DIÁRIO DO LEGISLATIVO 
Não houve expediente 

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 
Não houve expedien

 

Documento assinado digitalmente com fundamento no art. 14 da Lei Municipal nº 293, de 15 de abril de 2020 
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