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DEPOIS DE MESES SEM
FREQUENTAR AS AULAS
PRESENCIALMENTE, MUITOS
ALUNOS COMEÇARAM A IR
PARA A ESCOLA. PARA QUE
TODOS FIQUEM PROTEGIDOS
NESTA PANDEMIA, É
NECESSÁRIO TOMAR ALGUNS
CUIDADOS.
ESTE GUIA FOI CRIADO PARA
AJUDAR OS ALUNOS NESSA
ADAPTAÇÃO.

GUIA PARA
PAIS E
RESPONSÁVEIS
CONVERSAREM
COM OS
ALUNOS



MEDIDAS
PARA
PREVENIR A
COVID-19
O coronavírus é
transmitido por
gotinhas de saliva ou
espirros que ficam
suspensos no ar e
podem ficar nas
superfícies de objetos
como mesas, cadeiras,
corrimãos, maçanetas,
entre outros.

Quando uma pessoa
fala, tosse ou espirra,
joga essas gotinhas no
ar, e se ela estiver
contaminada, o vírus
vai junto.



É importante explicar
que , neste momento,
não é possível estar
perto fisicamente dos
amigos, mas que
manter a distância é
para a proteção de
todos.

MANTER
DISTÂNCIA
Devemos manter uma
distância de pelo
menos 1,5m de outra
pessoa. Isso ajuda a
evitar que uma pessoa
passe o vírus para a
outra. 



RETORNO À
ESCOLA

Quando os alunos
chegarem à escola,
provavelmente irão
encontrar algumas
coisas diferentes,
como por exemplo:

- alguém na porta
com termômetro,
verificando a
temperatura dos
alunos e 
 disponibilização
de álcool a 70%
para passar nas
mãos, antes de
entrarem na
escola;



- as mesas ou
carteiras escolares
devem estar a pelo
menos 1,5m de
distância umas das
outras;
- cada aluno deve
comer só o seu
lanche, sem dividi-
lo com outro aluno,
assim como tomar
a sua água ou
bebida também,
sem compartilhá-
la;



- é preciso respeitar os
sinais como marcações
no chão, fitas, barreiras
e outros meios usados
pela escola para indicar
a distância entre os
alunos;
- é importante
estabelecer regras para
as atividades físicas e
esportivas, mantendo a
distância e o uso de
máscara em exercícios
leves ou moderados;



- a escola deve fazer a
desinfecção com álcool
a 70% frequente das
superfícies de todos os
materiais esportivos e
dos ambientes nos
quais as atividades são
praticadas.



MANTENDO
AS MÃOS
LIMPAS
Lavar as mãos é uma
das formas mais fáceis
e eficazes de combater
os germes, inclusive o
coronavírus.
Você pode ensinar seu
filho ou sua filha o
melhor jeito de deixar
as mãos bem
limpinhas.



AS 5 ETAPAS
PARA LAVAR
AS MÃOS:1

2

3

4

5



Quando não for
possível lavar as mãos
na pia, podemos limpá-
las com álcool a 70%,
porém, a lavagem com
água e sabão/
sabonete é a mais
adequada. 



QUANDO
LAVAR AS
MÃOS OU
PASSAR
ÁLCOOL A
70%?

- antes de entrar e
depois de sair do
transporte escolar;
- ao chegar na escola
(independentemente
do meio de transporte);
- ao entrar e sair da
sala de aula;



- depois de tocar
superfícies
(maçanetas, por
exemplo);
- depois de tocar nos
materiais de ensino,
livros, cadernos;
-depois de usar um
lenço descartável para
assoar o nariz;



- antes de retirar a
máscara para comer,
beber água ou colocar
uma máscara limpa;
- depois de retirar a
máscara e antes de
comer ou beber;
- depois de ir ao
banheiro.



ETIQUETA
RESPIRATÓRIA
Tosse e espirro fazem o
coronavírus se espalhar
pelo ambiente. Sempre que
alguém tiver vontade de
tossir ou espirrar, deve
cobrir a boca ou o nariz
com um lenço de papel
descartável ou com a parte
interna do cotovelo, nunca
com as mãos. É necessário
lavar as mãos em seguida
com água e sabão/
sabonete ou passar álcool
a 70% nas palmas e nos
dorsos das mãos, nos
dedos, entre os dedos e nos
punhos. 



MÁSCARAS

É importante verificar
as orientações da
escola quanto ao uso
de máscaras.
Provavelmente o aluno
terá que levar
máscaras para trocar
(em geral a cada 3h, ou
sempre que a máscara
ficar úmida ou suja).



MÁSCARAS
DESCARTÁVEIS
O aluno terá que levar
um saco plástico para
descartá-las dentro
dele. Este saco deve ser
bem fechado e
descartado no lixo
comum, não reciclável,
e deve ser identificado
com "máscaras
usadas".



MÁSCARAS
REUTILIZÁVEIS
De tecido, por exemplo.
O aluno deve levar um
saco para guardá-las
ao trocar por uma
limpa.



MÁSCARAS
LIMPAS
Devem ficar num saco
ou bolsinha separados,
de preferência com
uma cor diferenciada,
para o aluno saber
onde colocar as
máscaras sujas.



CRIANÇAS
ATÉ 5 ANOS
Em geral não devem
usar máscaras, mas
outras medidas de
prevenção devem ser
adotadas, como
lavagem das mãos,
distanciamento físico/
social e etiqueta
respiratória.
Porém, podem haver
situações específicas a
considerar como:



- presença de pessoas
do grupo de risco no
ambiente familiar;
- legislações sanitárias
locais para o uso de
máscaras;
- situações de saúde de
cada criança.



Caso se decida pelo uso
de máscaras em
crianças até 5 anos, é
preciso garantir que
elas sejam
supervisionadas por
um adulto.
A aceitação do uso da
máscara pela criança é
outro fator que deve
ser considerado com
paciência, tolerância e
respeito à adaptação e
ao seu tempo.



CRIANÇAS
ENTRE 6 E 11

ANOS
O uso de máscaras para

essas idades vai
depender de outros

fatores, como a
intensidade de

transmissão na área, as
regras da cidade e a

situação pessoal e
familiar.



Em crianças abaixo de
10 anos, o uso de
máscaras deve ser
supervisionado por
adultos, que devem
estar atentos para que
elas não atrapalhem a
respiração e para que
as crianças não
encostem as mãos na
parte da frente da
máscara.



ADOLESCENTES
COM 12 ANOS
OU MAIS

Devem seguir as
mesmas instruções do
uso de máscaras em
adultos.



ATENÇÃO!!
Crianças com
deficiências cognitivas
ou respiratórias graves,
que têm dificuldade de
tolerar a máscara, não
devem ser obrigadas a
usá-las. Deve-se então
considerar o uso de
protetor de face
adequado à idade.



USO DE
MÁSCARAS
NA ESCOLA
O uso de máscaras por
alunos na escola deve
ser considerado apenas
como parte de uma
estratégia abrangente
(que inclui lavagens
das mãos, etiqueta
respiratória e
distanciamento físico)
para limitar a
disseminação da covid.



Crianças e
adolescentes com
perda ou problemas
auditivos podem perder
oportunidades de
aprendizagem por
causa das máscaras,
que eliminam a leitura
labial e a expressão do
locutor.
Nesse caso, máscaras
transparentes ou
protetores faciais 
 podem ser uma
alternativa às
máscaras de tecido.



ALERTA!!
Os  sintomas mais
comuns de covid que as
crianças apresentam
são os de um resfriado
como febre, coriza, dor
de ouvido, dor de
garganta e dor de
cabeça. Pode ocorrer
também vômito e
diarreia, além de
respiração acelerada e
chiado no peito.
Alunos com esses
sintomas não devem ir
para a escola.



 

Por outro lado, para
uma avaliação médica

por suspeita de covid, o
aluno deve apresentar

pelo menos 2 sintomas
gripais.



Se o aluno começar a
apresentar algum

desses sintomas na
escola, deve ser levado

para uma sala
reservada, enquanto

aguarda pela chegada
dos pais ou

responsáveis.



QUANTO
TEMPO O
CORONAVÍRUS
PERMANECE
ATIVO EM
DIFERENTES
SUPERFÍCIES?

 As partículas virais
liberadas com a saliva
podem permanecer
flutuando no ar por cerca de
40 minutos até 2h30min. Os
vírus que se depositam
sobre uma superfície,
dependendo das
características dessa
superfície, podem
permanecer viáveis por
algumas horas ou até dias.



 
A quantidade de vírus

existentes nas
superfícies vai

diminuindo com o
passar das horas,

reduzindo o risco de
contaminação.

Um estudo
publicado no New
England Journal of
Medicine
descobriu que o
vírus é viável por
até 72 horas em
plásticos e aço
inoxidável, 24
horas em papelão
e quatro horas em
cobre.



O mais importante
é evitar tocar em
superfícies com as
quais muitas
pessoas têm
contato, o que
inclui mesas,
bancadas,
maçanetas,
interruptores,
telefones,
teclados, torneiras
etc. A limpeza das
superfícies com
desinfetante ou
água e sabão é
muito eficaz.



GUIA PARA
OS PAIS

Alunos que tenham
sintomas gripais,
mesmo que leves,
devem passar por
uma avaliação
médica,
independentemente
da suspeita de
covid.
Se alguém em casa
estiver com
sintomas ou com
covid confirmada, o
aluno deve ficar em
casa no mínimo por
10 dias.

1.

2.



3. Seguir as orientações
     da escola sobre
     horários e locais de
     entrada e saída e
     evitar aglomerações
     (distanciamento de
     1,5m).
4. Providenciar
     máscaras suficientes
     para as trocas
     necessárias a cada
     3h. Caso a máscara
     fique suja, úmida ou
     danificada, deve ser
     trocada antes.



5. Providenciar saco
    para descarte das
    máscaras
    descartáveis ou para
    guardar as máscaras
    de tecido usadas.
6. Providenciar álcool a
    70% para a
    higienização das
    mãos.



7. Enviar lanches,
    talheres, garrafinha
    ou copo para a água
    (todos para uso
    individual) caso a
    escola não os
    forneça.
8. Na escola, é
     importante que os
     ambientes estejam
     arejados, com portas
     e janelas abertas o
     maior tempo
     possível. 



Os atendimentos
odontológicos no
município, no estado e
no país sofreram
restrições devido à
pandemia que o mundo
enfrenta. A Secretaria
de Saúde de Jaraguá do
Sul segue todos os
protocolos, portarias e
notas técnicas
publicadas para
garantir tanto a
segurança dos
pacientes quanto a dos
profissionais dentistas
e especialistas. 

 A ODONTOLOGIA
E A COVID-19



O Coronavírus 2019
(COVID-19) possui alta
virulência e quando
presente na cavidade
oral poderá ser
transmitido pela saliva
na forma de gotículas
provenientes da fala,
tosse ou espirros, e
também por partículas
menores formadas por
aerossóis gerados em
alguns tipos de
procedimentos
odontológicos.

 



Esses fatores, por
representarem alto
risco de contaminação
para os profissionais
da equipe de saúde
bucal e pacientes,
motivaram o Ministério
da Saúde e a Secretaria
do Estado de Santa
Catarina a restringir os
atendimentos
odontológicos na rede
pública, ocasionando
mudanças
significativas na forma
de atendimento e na
rotina dos consultórios
odontológicos. 

 



Os cuidados individuais
com a saúde bucal
assumem importante
papel neste momento
no qual o acesso se
encontra reduzido. É
importante que a
escovação dental seja
feita com pasta de
dente com flúor, sendo
que o uso de uma
escova macia com
cerdas brancas ajuda
na visualização de
sangramento na
gengiva, sinal clínico de
doença periodontal.

 



O uso rotineiro do fio
dental antes da
escovação não pode
ser esquecido, além da
higienização do dorso
da língua com
higienizador específico
ou com a própria
escova de dentes. Os
enxaguantes bucais
poderão ser usados
como complementação,
mas não substituem a
escovação.

 



Quando a higienização
bucal for feita na
escola, é importante
observar que cada
aluno tenha seus
pertences individuais
como escova, pasta de
dentes, fio dental e
toalha, ou papel toalha
descartável, para que
esses itens não tenham
que ser
compartilhados.



 Outro fator importante
que contribui para a
prevenção da cárie
dental é a fluoretação
da água de
abastecimento público,
que segue sendo
monitorada pela equipe
técnica e distribuída
para a população. 
O atendimento
odontológico SUS em
Jaraguá do Sul segue
todos os protocolos
sanitários, incluindo a
Nota técnica conjunta
nº 03/2021
DAPS/DIVS/DIVE/SES/
COMSEMS/SC.
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QUER SABER
MAIS?

www.jaraguadosul.sc.gov.br/coronavirus
www.coronavirus.saude.gov.br
www.unicef.org.br
www.paho.org.br
www.turmadamonica.com.br 


