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Orientações conforme Nota Informativa CEVS 27/2020 de 14/10/20 para EEI

• Crianças e funcionários com sintomas de síndrome gripal (febre, calafrios, dor de garganta, dor de 
cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos, obstrução nasal,  diarreia) não deverão ir à 
escola e deverão passar por atendimento em serviço de saúde.

• Crianças  e  funcionários  que  necessitaram de  atendimento  médico  por  síndrome  gripal  mas  não 
tiveram diagnóstico de doença infectocontagiosa, deverão apresentar atestado de liberação para o 
retorno a Escola.

• Os  pais  devem comunicar a escola quando ocorrer um caso positivo de Covid-19 confirmado por 
RT-PCR no domicílio. Neste caso a criança não pode frequentar a escola e deve ficar afastada por 
14 dias, a contar da data do início dos sintomas do familiar diagnosticado.

• A Escola deve informar aos pais ou responsáveis de todos os colegas de turma sobre a ocorrência de  
caso  confirmado naquela turma, bem  como  a  Vigilância  Sanitária/Epidemiológica  municipal 
através do e-mail  escolanotifica@caxias.rs.gov.br para acompanhamento e orientações das ações a 
serem tomadas.

USO DE MÁSCARA:
-  Não é obrigatório para crianças menores de 6 anos.
-  Proibido  para  crianças  menores  de  2  anos  ou  crianças  maiores  com comprometimento  cognitivo  ou 
neurológico que  tenham dificuldade para retirar a máscara  sozinha.

TURMAS REDUZIDAS:
A escola deverá calcular a capacidade de alunos por sala de aula, considerando 50% da capacidade prevista  
na Portaria Estadual 031/2019.
Ex: Uma sala com 20m² com repouso, a capacidade prevista seria de 10 crianças. Com  a pandemia, a  
capacidade fica restrita à 5 crianças (50% da capacidade inicial)
Uma sala com 20m² sem repouso, a capacidade prevista seria de 16 crianças. Com a pandemia, a capacidade 
fica restrita à 8 crianças.

Importante salientar que além da capacidade reduzida, deve ser respeitado o distanciamento social de 1,5m 
entre as crianças com uso de máscara e 2m sem uso de máscara.

DEFINIÇÃO DE CONTATO PRÓXIMO:
Contato próximo no mesmo ambiente fechado em período superior a 15 minutos, sem o distanciamento 
interpessoal de no mínimo 1,5m, SEM USO DE MÁSCARA, durante o período que corresponde a 2 dias 
antes do início dos sintomas do caso confirmado.
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