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Protocolo de Biossegurança – medidas adicionais para educação 
infantil (berçário, maternal, infantil III) 

 
 Professores e demais trabalhadores devem fazer uso obrigatório de máscaras, 
devendo mantê-la cobrindo a boca e o nariz!! 
 

 Manter cartazes na entrada da unidade educativa, com informações objetivas das 
medidas de prevenção a serem adotadas no local, utilizando linguagem acessível 
às famílias e às crianças, com imagens e outras formas de comunicação para além 
da escrita. 
 

 As crianças devem ter sua temperatura aferida antes da entrada na creche ou pré-
escola e neste momento os responsáveis devem informar se a criança apresentou 
algum sintoma suspeito nas últimas vinte e quatro horas, como: febre, calafrios, 
falta de ar, tosse, dor de garganta, diarreia, entre outros. Caso a criança tenha 
apresentado qualquer um destes sintomas, a mesma deve ser encaminhada a 
serviço de saúde para avaliação.  
**Crianças acometidas de outras doenças cotidianas como viroses e infecções 
bacterianas não devem frequentar a creche ou pré-escola enquanto enfermas. 
 

 Considerar que as famílias fiquem do lado de fora das unidades, por ocasião da 
chegada e saída das crianças ao local, a fim de evitar a circulação de pessoas no 
interior da Instituição. No caso de crianças até de 3 anos, deve ser permitida a 
entrada de apenas um adulto por criança. 

 
 Organizar espaços para apoiar mães que ainda amamentam seus bebês, disponibilizando no 

local espaço para troca de fraldas e condições para higienização das mãos. 
 

 
 Crianças até cerca de 03 anos de idade não devem utilizar máscaras faciais devido ao risco de 

sufocamento e dificuldade para permanecer com elas durante todo o tempo recomendado. 
Desta forma fica determinado que durante a permanência no berçário, maternal e infantil III fica 
dispensada a utilização de máscaras pelos alunos. 

  
  Enfatizar a prática da higienização das mãos com as crianças, auxiliando-as principalmente 

nos seguintes momentos: chegada à Instituição de Ensino, após o uso do banheiro, antes e 
após as refeições, após ações educativas, entre outros. 
 

 Fica proibida a entrada na Instituição de Ensino de brinquedos trazidos de casa pelas crianças, 
portanto, pais e demais responsáveis devem ser orientados a respeito desta recomendação. 



 

 

  Os colchões/berços/camas destinados ao descanso das crianças devem ser mantidos em 
posição alternada, de forma que cada uma, ao deitar, permaneça no mesmo sentido que a 
outra, propiciando uma distância maior entre as faces (cabeça e pé). Caso não seja possível 
fazer a higienização dos colchões ou lavar os lençóis todos os dias, é necessário demarcar o 
berço e ou cama com o nome de cada criança para que ele use o mesmo todos os dias. 
 

 Os fraldários, colchonetes, berços e afins, devem ser limpos e desinfetados sempre após cada 
uso. 
 

 A quantidade de brinquedos disponíveis no local deve ser limitada ao mínimo necessário, 
sempre em quantidade suficiente ao número de crianças existentes em cada período. 

* Manter no local apenas brinquedos laváveis, que possam ser desinfetados regularmente e 
devem ser frequentemente desinfetados com álcool 70%, ou outro produto similar, sempre 
após a manipulação por uma criança e a intervalos regulares previamente estabelecidos pela 
Instituição de Ensino. 

 Cada criança deve manter seus próprios itens de higiene pessoal, como: fraldas, toalha, 
escovas de dente (quando indicado), entre outros, em quantidade suficiente para um dia de 
permanência no local. Não é permitido o compartilhamento destes materiais entre as crianças. 
“Não colocar enfeites em EVA ou outro material em saboneteiras, porta escovas ou outros. 

  Itens como pratos, colheres, mamadeiras e outros utensílios utilizados para alimentação 
devem ser individualizados e corretamente higienizados. 

  O fluxo de acesso aos banheiros/fraldários e lactários, deve ser organizado de modo a evitar 
aglomerações nestes espaços, bem como o escalonamento por turmas no horário do recreio e 
ou recreação. 

 As fraldas devem ser descartadas em recipiente adequado com tampa. 

 As janelas/portas das salas devem permanecer abertas, desde que não ofereçam risco à 
integridade física das crianças. Caso necessário, telas de proteção e grades devem ser 
instaladas, garantindo a ventilação no local de forma segura. 

  Nos momentos em que exista a necessidade de banho ou troca de fraldas das crianças, o 
funcionário deverá, obrigatoriamente, estar paramentado com os seguintes equipamentos de 
proteção: máscara e avental. 

 As banheiras utilizadas para o banho devem ser higienizadas sempre após o uso, por se tratar 
do compartilhamento entre as crianças (em banheiras de plástico utilizar solução de hipoclorito 
diluído de acordo com as orientações do produto, e em seguida realizar o enxague do produto 
antes do próximo banho, em banheiras de inox o produto utilizado deve ser álcool 70%). 

Todos os CEMEIs devem seguir os protocolos e adotar as medidas de 

controle e prevenção a Covid-19. 

 

 
 


