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Esta versão atualizada do Manual de Reabertura da Escola das Nações fornece à comunidade escolar 
informações e protocolos mais recentes implementados pela Instituição para ajudar a reduzir a 
disseminação da Covid-19, a proteger a saúde e a segurança de nossa comunidade e a manter operações 
durante a pandemia da Covid-19.

O Manual é baseado em decretos mais recentes do governo do Distrito Federal, recomendações de 
agências de saúde nacionais e internacionais e conselhos do epidemiologista da Escola. Tem como 
objetivos explicar nossos procedimentos e protocolos para ajudar a proteger alunos, funcionários e a 
comunidade escolar em geral e manter a Escola segura durante a pandemia.

A Escola das Nações abriu o ano letivo de 2021-22 com aprendizagem presencial para todos os alunos 
que optaram por estar no campus. 97% de nossa equipe foram totalmente vacinados e 99% receberam 
a primeira dose da vacina. As famílias que ainda não estão preparadas para o retorno de seus filhos às 
aulas presenciais têm a opção de continuar em nosso Programa de Ensino a Distância. A Escola está 
preparada para atuar em eventualidades e situações que possam surgir devido à pandemia e sempre que 
as autoridades públicas considerem necessária a suspensão do ensino presencial ou o regresso à 
aprendizagem híbrida.

Introdução



Segue um resumo dos preparativos e investimentos que a Escola tem feito para garantir que nossos 
alunos continuem a ter acesso à educação de qualidade em um ambiente seguro de aprendizagem 
durante a pandemia.

Para garantir contínua melhoria na qualidade da educação que oferecemos e oportunidades para que os 
alunos prosperem em sua jornada acadêmica, a Escola investiu R$ 1,5 milhão em 2020-21 em 
infraestrutura, instalações e equipamentos de segurança para a reabertura. Os investimentos foram 
feitos nas seguintes áreas.

• Tendas para fornecer espaços externos bem-ventilados para as aulas.
• Câmeras térmicas para verificar a temperatura de todos que entram na Escola.
• Câmeras de sala de aula para permitir que os professores forneçam experiências de aprendizagem a 
distância ou híbrida.
• Plataformas on-line para permitir que professores e alunos ensinem e aprendam on-line.
• Novas cadeiras e mesas projetadas para promover o distanciamento social e minimizar as chances de 
infecção.
• Equipamentos de proteção individual, como máscaras, protetores faciais, entre outros, para proteção 
de alunos e funcionários.
• Fortalecimento de nossa equipe de enfermaria.
• Sanitizantes e materiais de limpeza, dispersores de álcool em gel, tapetes higiênicos, entre outros.

Introdução



Em 11 de março de 2020, o governo do Distrito Federal ordenou o fechamento de todas as escolas devido 
à pandemia da Covid-19. Antecipando a possibilidade de fechamento das instituições de ensino, a Escola 
das Nações começou a se planejar várias semanas antes de o governo promulgar o decreto para o fecha-
mento. Em 12 de março, todos os professores e funcionários estavam recebendo treinamento final para 
ensinar on-line. A Escola das Nações começou a funcionar na segunda-feira seguinte, oferecendo a todos 
os alunos aulas on-line - uma das primeiras escolas da região a fazê-lo.

A Escola passou por muitas fases durante a pandemia, adaptando-se continuamente para garantir um 
ambiente de aprendizagem seguro e seguindo todos os decretos e protocolos recomendados.

Poucas semanas antes de as escolas serem fechadas pelo decreto governamental, a EdN criou três 
programas de aprendizagem - a distância, híbrido e presencial - e criou 26 novos protocolos de saúde e 
segurança.

Continuamos a adaptar e revisar nossos protocolos e as medidas que tomamos para garantir que todos 
os alunos e funcionários tenham o ambiente de aprendizagem mais seguro possível. Esta sexta edição de 
nossos Protocolos de Reabertura é a mais recente.

Em agosto de 2020, implementamos nosso Modelo de Aprendizagem Híbrida, que permitiu que metade 
dos alunos estivessem no campus em semanas alternadas.

De agosto de 2020 a março de 2021, continuamos com o Modelo de Aprendizagem Híbrida. No entanto, 
um novo decreto foi editado posteriormente, obrigando todas as escolas a fechar e retornar ao ensino a 
distância até o dia 16 de março de 2021.

Visão Geral



Além disso, em março de 2021, depois que um decreto governamental permitiu a reabertura das escolas 
e após avaliar extensivamente as circunstâncias e consultar nosso epidemiologista, o Conselho Escolar 
decidiu retomar as aulas no campus para alunos do Maternal ao Grade 12 sob o Modelo de Aprendizagem 
Híbrida. Limitamos o número de estudantes em ambos os campi a 50%.

Ao longo do último ano e meio, a Escola passou por vários modelos de ensino e aprendizagem - 
aprendizagem a distância, aprendizagem híbrida (usando pods, coortes e rotação de alunos) e ensino 
presencial.

Para o ano letivo de 2021-22, e com muita gratidão pelos horizontes positivos que se abrem às escolas, 
iniciamos a nova etapa recebendo os alunos no campus em tempo integral.

A recente campanha para vacinar professores trouxe a esperança e o alívio tão necessários ao nosso 
coração. A equipe agora pode trabalhar com maior sensação de segurança e proteção. Noventa e nove 
por cento de nossa equipe recebeu a primeira dose da vacina. Quase todos os adultos no campus serão 
completamente vacinados em breve, incluindo professores, assistentes, administradores e prestadores de 
serviços. Continuamos a seguir os protocolos de segurança e saúde semelhantes em escopo ao semestre 
passado.

Parabenizamos alunos, famílias, professores e funcionários por seu compromisso em trabalhar com a 
Escola para garantir a continuidade na educação e a segurança de toda a nossa comunidade escolar.

Atenciosamente,

Lisa Perskie
Diretora Executiva

Visão Geral



NÃO

NÃO

NÃO

A Escola das Nações é capaz de 
implementar modificações físicas nos 
campi e medidas sanitárias e de 
higiene necessárias para que os 
alunos retornem.

Cenário 1: Aprendizado a 
Distância 
Os alunos continuarão com o ensino a 
distância síncrono e/ou assíncrono 
(dirigido pelo professor), com 
modificações regulares, para garantir 
que recebam experiências de 
aprendizado bem-equilibradas e 
academicamente desafiadoras.

SIM

Critérios para Reabertura
• Decreto que permita que as 
   escolas reabram.
• Capacidade de a Escola atender a 
   todos os requisitos de segurança e 
   saúde.
• Aprovação do Conselho.

Em família, o(a) Senhor(a) avaliou 
possíveis riscos e decidiu que se sente 
à vontade para que seu filho volte ao 
campus.

Cenário 2: Aprendizado Híbrido 
Parte da experiência de aprendizado é 
on-line, e parte da experiência é no 
campus. Os alunos estarão no campus 
em semanas alternadas.

Cenário 3: Aprendizado Presencial
Todos os alunos voltarão aos campi em 
tempo integral.

A Escola tem capacidade de atender 
às medidas de distanciamento social.

NÃO

Em março de 2020, a Escola das Nações estabeleceu novas rotinas, fez investimentos, implementou 
novos protocolos de saúde e segurança e adaptou formas de ensinar e de aprender. Vamos revisar três 
possíveis cenários para a reabertura dos campi em casos de pandemia.

SIM

SIM

SIM

Cenário de Reabertura



Veja, a seguir, o sumário das medidas de saúde, segurança e prevenção que a Escola das Nações 
implementou para assegurar o bem-estar da comunidade escolar na reabertura dos campi.

Uso contínuo de plataformas on-line em conjunto com instruções no campus 
(abordagem híbrida) para manter contato nos níveis recomendados.

Acesso controlado ao campus.

Implementação de novos protocolos de limpeza, higienização e higiene.

Uso obrigatório de máscaras por funcionários e alunos quando presentes no campus.

Comunicação e aplicação de medidas de distanciamento social.

Modificação de programas e eventos para evitar aglomerações e para cumprir medidas 
de distanciamento social.

Medidas de Prevenção



Uso de Máscaras

O uso de máscaras é obrigatório enquanto as pessoas estiverem presentes na Escola. Alunos, 

funcionários, famílias e prestadores de serviço devem utilizar máscaras nos campi da Instituição.

Pais e responsáveis, antes de enviarem o aluno para a Escola, certifiquem-se de que ele esteja se sentindo 

bem. Ao arrumar a mochila, lembrem-se de colocar apenas o necessário para o dia. Além disso, não se 

esqueçam de pôr uma garrafa de água e um conjunto de quatro máscaras extras para que possa trocar 

ao longo do dia.

Máscaras
• Os alunos devem usar máscara o tempo todo em que estiverem no campus.

• Conforme Decreto No 41.913, de 19 de março de 2021, as máscaras (de tecido ou descartáveis) 

deverão seguir as regras estabelecidas pela Anvisa e ABNT e com as limitações de uso conforme as 

orientações do fabricante.

• Antes de vir para o campus, os alunos devem se certificar de que têm quatro máscaras limpas para 

   aquele dia.

• Com base nas recomendações dos órgãos de Saúde, as máscaras devem ser trocadas a cada três horas, 

   ou sempre que ficarem úmidas.

• Os alunos devem trazer dois sacos ziploc (um para guardar máscaras limpas e outro para guardar 

   máscaras usadas).

• Os escudos faciais são opcionais, mas não substituem as máscaras.



Interações Sociais

Cumprimentos
Devemos fazer o possível para evitar muitas pessoas em um só lugar ao mesmo tempo. Ao caminhar pelo 

campus, os alunos devem ir diretamente para onde precisam  e retornar diretamente para a sala de aula. 

Ao irem ao refeitório, os estudantes farão uma fila com os colegas, respeitando o distanciamento social. 

Para tanto, recomendamos que estendam um braço para a frente e o outro para trás, enquanto seus 

colegas fazem a mesma ação. Assim, haverá distanciamento entre eles. Quando forem ao refeitório, ou a 

outra área comum, os alunos irão com seu grupo, acompanhados por um adulto-responsável. Alunos 

podem cumprimentar seus amigos e professores, a distância, conforme imagens abaixo.



Serviços de Alimentação

Serviços de Alimentação
• A turma irá para o refeitório e entrará no local designado para o grupo.

• Estudantes devem respeitar o distanciamento social enquanto estiverem na fila e higienizar as mãos em 

um dos dispersores localizados na entrada dos refeitórios.

• No campus da Sede, se o aluno estiver inscrito no Programa de Alimentação, poderá escolher, no bufê, 

o que deseja comer. Ao se servir, utilizará luvas descartáveis disponibilizadas na porta de cada refeitório.

• No campus da Educação Infantil, se o aluno estiver inscrito em nosso programa de alimentação, poderá 

escolher, no bufê, o que deseja comer, apontando o alimento.

• Se o estudante não estiver inscrito no Programa de Alimentação, deverá procurar a nutricionista da 

Escola, que o ajudará na preparação da refeição vinda de casa.

• Os alunos não estão autorizados a pedir comida por meio de aplicativos como iFood nem Uber Eats.



Serviços de Alimentação

Expectativas durante o Almoço
• Durante o almoço, os alunos devem esperar para se sentar à mesa antes de tirar a máscara.

• Quando terminarem de comer, devem colocar a máscara antes de sair da mesa.

• Os estudantes devem levar as bandejas para um dos locais de descarte designados.

• Por razões de segurança, serão encaminhados a áreas específicas no recreio e na hora do lanche. Os 

professores (ou assistentes do Maternal ao Grade 5) dirão aos estudantes onde eles e seu grupo podem 

ficar.

• Antes de retornar à sala de aula, os estudantes devem trocar a máscara por uma limpa.

• Os alunos serão enviados, em pares, ao banheiro para escovar os dentes.



Salas de Aula e Banheiros
• Placas foram instaladas em todas as salas e nos espaços fechados, indicando o número máximo de 

pessoas que podem estar naquele ambiente e lembrando normas sobre o distanciamento social.

• Os banheiros são áreas de risco para transmissão, portanto a higiene pessoal é mais importante do que 

nunca. Todos devem lavar bem as mãos por vinte segundos depois de usar o banheiro e secá-las 

adequadamente.

• Precaução extra é muito útil durante este período. Instalamos dispersores dentro e fora de cada 

banheiro. Todos devem higienizar as mãos sempre.

Limpeza e Desinfecção
• Nossa equipe de limpeza está seguindo parâmetros rígidos para garantir que salas, banheiros e áreas 

comuns sejam limpas frequentemente.

• O campus encerrará as atividades acadêmicas às 17h, para permitir a desinfecção adequada de todas 

as áreas. 

Sanitização



Embarque e Desembarque

Desembarque no Campus da Sede
• Os estudantes poderão desembarcar na área coberta na entrada principal da Escola ou no novo acesso 

localizado atrás do prédio administrativo.

• Dispersores de álcool em gel estão disponíveis nas entradas da Escola para higienização das mãos. 

Todos que entrarem no campus devem observar essa recomendação de higiene. Salas de aula, corredores 

e áreas comuns também contam com dispersores de álcool em gel.

Embarque no Campus da Sede
• Alunos dos Grades 2 a 5 devem embarcar na área coberta na entrada principal da Escola. Alunos dos 

Grades 6 a 12 devem embarcar no novo acesso localizado atrás do prédio administrativo.

• Espera-se que os alunos fiquem sentados nas áreas de espera e respeitem o distanciamento social até 

que seu nome seja chamado pelos porteiros e guardas. Uma vez chamados, devem se dirigir ao portão de 

saída.

• Após as 15h30, todos os estudantes serão direcionados à área coberta na entrada principal da Escola, 

onde realizarão o embarque.



Embarque e Desembarque

Desembarque no Campus da Educação Infantil
• Dispersores de álcool em gel estão disponíveis nas entradas da Escola para higienização das mãos. 

Todos que entram no campus devem proceder a essa higiene. Salas de aula, corredores e áreas comuns 

também contam com dispersores de álcool em gel. 

Embarque no Campus da Educação Infantil
• Os estudantes aguardarão em sua sala de aula, e um dos membros de nossa equipe os levará ao portão, 

quando seus pais e/ou responsáveis chegarem.

• Alunos inscritos no Programa After School aguardarão nas áreas designadas às atividades inscritas até 

as 16h30. Após esse horário, todos os estudantes serão encaminhados ao “Quadradão”, de onde um 

membro de nossa equipe os levará ao portão, quando seus pais e/ou responsáveis chegarem.



Cenário de Aprendizado

+

Assíncrona
• Um método que usa recursos on-line para 
facilitar o aprendizado.

• Pode ser completado por meio de cursos 
on-line, e-mails, blogue, vídeos pré-gravados 
ou webinars, e discussões on-line.

• Horas de estudo flexíveis.

• Os alunos finalizam seu trabalho no 
próprio ritmo.

• Os alunos recebem feedback após 
enviarem os trabalhos, normalmente em 
forma escrita.

• Oportunidade para pesquisar respostas.

Síncrona
• O aluno e os professores estão on-line em 
todo o tempo.

• Pode ser feito on-line por meio de turmas 
virtuais, sessões ao vivo, conversas e 
webinars. As aulas e discussões ocorrem 
em um horário específico.

• Horários específicos.

• Trabalho com um grupo específico em 
horários específicos.

• Os alunos recebem feedback 
instantâneo.

• Discussão em tempo real e colaboração.

Aprendizagem On-line - Os principais métodos de ensino usados no 
ensino a distância e híbrido e seus benefícios

Aprendizado Presencial - Campus Aberto
Formato de aprendizado ao qual estamos acostumados. Isso acontece 
quando todos os alunos e professores estão no campus.

Aprendizado Híbrido - Campus Parcialmente Aberto
Aprendizado Híbrido é o que acontece quando parte da experiência da 
Escola é on-line e parte da experiência é no campus.

Aprendizado a Distância - Campus Fechado
O Aprendizado a Distância é 100% digital. O ensino é ministrado por meios 
digitais, como plataformas de aprendizado, vídeos, documentos 
compartilhados e outros.



1. Quarentena
Ficar em quarentena significa restringir atividades ou separar pessoas que não estão doentes, mas podem 
ter sido expostas à Covid-19. O objetivo é prevenir a propagação da doença no momento em que se 
desenvolvem sintomas.

2. Isolamento
Ficar em isolamento significa separar pessoas que estão com sintomas de Covid-19 e/ou foram infectadas 
pelo vírus e podem provocar propagação da doença.

3. Caso suspeito de Covid-19
Pessoa que esteve a menos de um metro de distância com um caso suspeito ou confirmado de Covid-19, 
por um período mínimo de 15 minutos, ambos sem máscara facial.

4. Sintomas que configuram caso suspeito de Covid-19
Pessoa que apresente pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), 
calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato, perda de paladar, diarreia.
 • Em crianças, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico 
específico.

Protocolo de Resposta 
à Covid-19: Definições

Última atualização feita em 10 de fevereiro de 2022



5. Período de transmissibilidade
Período em que a pessoa pode transmitir a doença. Varia de dois dias antes do aparecimento dos 
sintomas até dez dias após o início dos sintomas. Os casos graves podem apresentar maior período de 
transmissibilidade.
 • Para o período de transmissibilidade, consideramos a definição que consta na Norma Técnica 
Nº 6/2022 - SES/SVS/DIVEP, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

Protocolo de Resposta 
à Covid-19: Definições



SIGA AS AÇÕES
APROPRIADAS

PARA CADA CENÁRIO

4º Passo: 
Encaminhar 
resultado do exame 
para o e-mail 
covid@edn.org.br.

A Escola das Nações recomenda que todos os alunos sejam acompanhados por um profissional de saúde 
em quaisquer dos protocolos. Em casos raros, crianças e adolescentes infectados com o SARS-CoV-2 
podem desenvolver um quadro grave (síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ou síndrome 
respiratória aguda grave) que requerem internação e que podem levar a óbito.

Sintomas que configuram caso suspeito de Covid-19
Pessoa que apresente pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), 
calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato, perda de paladar, diarreia. Em 
crianças, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.

Protocolo 1: Aluno desenvolve 
sintomas que configuram 
caso suspeito

Na Escola - É enviado para casa 
imediatamente para cumprir quarentena 
domiciliar. A família deve averiguar se o caso 
é ou não Covid-19.
Em casa - Pedimos que a família não envie o 
aluno para a Escola. A família deve averiguar 
se o caso é ou não Covid-19.

O QUE FAZER?

1º Passo: Reportar, imediatamente, por 
escrito, para o e-mail covid@edn.org.
2º Passo: Seguir a contagem a partir do 
primeiro dia dos sintomas.
Do 1º ao 3º dia: período de espera, em 
quarentena, antes da testagem.
No 3º dia: testagem com RT-PCR Laboratorial 
ou Teste Rápido de Antígeno (TR-Ag) e 
aguardo do resultado.
3º Passo: Obter resultado do exame RT-PCR 
ou TR-Ag.

OBTIVE O RESULTADO
DO EXAME.
E AGORA?

5º Passo: Retorno autorizado.

SE NEGATIVO E ASSINTOMÁTICO

5º Passo: Consultar profissional de saúde.
6º Passo: Encaminhar autorização médica para o 
e-mail covid@edn.org.br.
7º Passo: Após consulta, observar se o aluno:
• Está há 24 horas sem febre, sem uso de antitérmi-
cos, e;
• Está sem sintomas respiratórios.
8º Passo: Retorno autorizado.

SE NEGATIVO E SINTOMÁTICO

5º Passo: Entrar em isolamento obrigatório de um 
total de sete dias a contar do 1º dia de sintomas;
6º Passo: No sétimo dia, observar se o aluno:
• Está há 24 horas sem febre, sem uso de antitér-
micos, e;
• Está sem sintomas respiratórios.
7º Passo: Retorno autorizado no oitavo dia.

* Se o estudante permanecer sintomático mesmo 
após concluir o período de isolamento de sete dias, 
permanecer em isolamento por mais três dias.
** Se o estudante permanecer sintomático mesmo 
após concluir o período de isolamento de dez dias, 
consultar profissional de saúde.

SE POSITIVO



A Escola das Nações recomenda que todos os alunos sejam acompanhados por um profissional de saúde 
em quaisquer dos protocolos. Em casos raros, crianças e adolescentes infectados com o SARS-CoV-2 
podem desenvolver um quadro grave (síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ou síndrome 
respiratória aguda grave) que requerem internação e que podem levar a óbito.

Protocolo 2: Aluno testa 
positivo para Covid-19, mas 
está assintomático

Conforme orientação do Ministério da Saúde na 4ª versão do Guia de Vigilância Epidemiológica, casos 
confirmados assintomáticos de Covid-19 devem:

1º Passo: Permanecer em isolamento pelo período de cinco dias, a contar do 1º dia de confirmação do contágio - data do 
exame RT–PCR ou teste rápido de antígeno (TR-Ag).

2º Passo: Realizar RT-PCR Laboratorial ou Teste Rápido de Antígeno (TR-Ag) no quinto dia e aguardar resultado.

• Se negativo: Retorno autorizado no oitavo dia.
• Se positivo: Permanecer em isolamento até o 10º dia de confirmação do contágio.

*Havendo alteração no quadro de sintomas do aluno, seguir Protocolo 1.



Protocolo 3: Aluno esteve em 
situação pontual sugestiva de 
contaminação

O aluno teve contato pontual, a menos de um 
metro de distância, por um período mínimo de 15 
minutos, ambos sem máscara, com pessoa que 
apresenta sintomas que configuram caso suspeito, 
nos últimos 14 dias.

O QUE DEFINE UMA SITUAÇÃO PONTUAL SUGESTIVA DE CONTAMINAÇÃO?

COM CASO SUSPEITO COM CASO CONFIRMADO

O aluno teve contato pontual, a menos de um 
metro de distância, por um período mínimo de 
15 minutos, ambos sem máscara, com pessoa 
infectada, nos últimos 14 dias.

O QUE FAZER QUANDO 
O ALUNO ESTÁ

1º Passo:  Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
covid@edn.org.br.
2º Passo:  Permanecer 
no ensino presencial.

* Havendo alteração no 
quadro de sintomas do 
aluno ou confirmação do 
caso suspeito, seguir 
imediatamente a linha de 
ação apropriada dentro 
deste Protocolo.

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
covid@edn.org.br.
2º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO 1º Passo: Reportar, imediatamente, por 
escrito, para o e-mail covid@edn.org.br.
2º Passo: Cumprir quarentena de cinco dias 
do último dia de contato.
3º Passo: No quinto dia, realizar Exame 
RT-PCR ou Teste Rápido de Antígeno (TR-Ag).
4º Passo (A): Se negativo, retorno 
autorizado no oitavo dia, a contar da data 
do último contato com o caso confirmado.
4º Passo (B): Se positivo, consultar 
profissional de saúde.

*Havendo alteração no quadro de sintomas 
do aluno, seguir Protocolo 1.
**Caso a família escolha não realizar exame 
na criança, deverá cumprir um período total 
de isolamento de 14 dias desde o último dia 
de contato com o caso confirmado.

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
covid@edn.org.br.
2º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO

O QUE FAZER QUANDO 
O ALUNO ESTÁ

A Escola das Nações recomenda que todos os alunos sejam acompanhados por um profissional de saúde 
em quaisquer dos protocolos. Em casos raros, crianças e adolescentes infectados com o SARS-CoV-2 
podem desenvolver um quadro grave (síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ou síndrome 
respiratória aguda grave) que requerem internação e que podem levar a óbito.

Sintomas que configuram caso suspeito de Covid-19
Pessoa que apresente pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), 
calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato, perda de paladar, diarreia. Em 
crianças, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.



Protocolo 4: Aluno está em 
situação recorrente sugestiva 
de contaminação

O aluno convive com pessoa que apresenta sintomas 
que configuram caso suspeito em ambiente onde não é 
possível observar distanciamento de um metro ou o uso 
de máscara.

O QUE DEFINE UMA SITUAÇÃO RECORRENTE SUGESTIVA DE CONTAMINAÇÃO?

COM CASO SUSPEITO COM CASO CONFIRMADO

O QUE FAZER QUANDO 
O ALUNO ESTÁ

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
covid@edn.org.br.
2º Passo: Consultar 
profissional de saúde.
3º Passo: Encaminhar 
autorização médica para 
o e-mail 
covid@edn.org.br.
4º Passo: Retorno 
autorizado.

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
covid@edn.org.br.
2º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO

O QUE FAZER QUANDO 
O ALUNO ESTÁ

1º Passo: Reportar, imediata-
mente, por escrito, para o 
e-mail covid@edn.org.br.
2º Passo: Cumprir quarentena 
até o caso suspeito obter 
resultado negativo do exame 
RT-PCR ou do teste de antígeno 
(TR-Ag).
3º Passo: Encaminhar 
resultado negativo do exame 
ou autorização médica para o 
e-mail covid@edn.org.br.
4º Passo: Retorno autorizado.

* No 2º Passo, se positivo, 
consultar profissional de saúde.

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
covid@edn.org.br.
2º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO

A Escola das Nações recomenda que todos os alunos sejam acompanhados por um profissional de saúde 
em quaisquer dos protocolos. Em casos raros, crianças e adolescentes infectados com o SARS-CoV-2 
podem desenvolver um quadro grave (síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ou síndrome 
respiratória aguda grave) que requerem internação e que podem levar a óbito.

Sintomas que configuram caso suspeito de Covid-19
Pessoa que apresente pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), 
calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato, perda de paladar, diarreia. Em 
crianças, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.

O aluno convive com pessoa infectada em ambiente 
onde não é possível observar distanciamento de um 
metro ou o uso de máscara.



Sintomas que configuram caso suspeito de Covid-19
Pessoa que apresente pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), 
calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato, perda de paladar, diarreia. Em 
crianças, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.

Protocolo 1: Colaborador 
desenvolve sintomas que con-
figuram caso suspeito

DEMONSTREI SINTOMAS. O QUE FAZER?

Na Escola - Reportar, imediatamente, para o(s) seu(s) 
supervisor(es) direto(s) e entrar em quarentena na 
Enfermaria para avaliação diagnóstica.
• Se confirmado que sintomas reportados configuram caso 
suspeito de Covid-19, você será dispensado para buscar 
imediatamente hospital ou profissional de saúde para 
averiguar se é ou não caso de Covid-19.
• A Enfermaria ficará responsável por informar o(s) seu(s) 
supervisor(es) direto(s) e o departamento de Recursos 
Humanos sobre sua saída e situação.
• Após consulta médica, estabelecido o diagnóstico e o 
procedimento a ser seguido, você deve:
Encaminhar atestado ou relatório médico para o(s) seu(s) 
supervisor(es) direto(s) e 
recursos.humanos@edn.org.br.

NA ESCOLA EM CASA

Em casa - Pedimos que não venha à Escola e busque 
imediatamente hospital ou profissional de saúde para 
definir exames, diagnóstico e procedimento a ser 
seguido.
• Se você for se ausentar do trabalho, você deverá 
informar o(s) seu(s) supervisor(es) direto(s) e o 
Departamento de Recursos Humanos.
• Após consulta médica, estabelecido o diagnóstico e o 
procedimento a ser seguido, você deve:
Encaminhar atestado ou relatório médico para o(s) 
seu(s) supervisor(es) direto(s) e 
recursos.humanos@edn.org.br.

CUMPRI O PROCEDIMENTO E O PERÍODO DE AFASTAMENTO ESTABELECIDO 
PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE, O QUE DEVO FAZER?

Retorno autorizado.

SE ASSINTOMÁTICO

Retornar às medidas previstas no “Em casa” 
deste Protocolo.

SE SINTOMÁTICO

* É imprescindível que o colaborador cumpra todos os procedimentos e obedeça ao 
período de isolamento estabelecido pelo profissional de saúde.

Se profissional de saúde solicitou exame RT-PCR, 
encaminhe resultado para o e-mail 
recursos.humanos@edn.org.br.



Protocolo 2: Colaborador 
esteve em situação pontual 
sugestiva de contaminação

O colaborador teve contato pontual, a menos de um 
metro de distância, por um período mínimo de 15 
minutos, ambos sem máscara, com pessoa que 
apresenta sintomas que configuram caso suspeito, 
nos últimos 14 dias.

O QUE DEFINE UMA SITUAÇÃO PONTUAL SUGESTIVA DE CONTAMINAÇÃO?

COM CASO SUSPEITO COM CASO CONFIRMADO

O QUE FAZER 
QUANDO ESTÁ

1º Passo:  Permanecer 
no trabalho presencial.

* Havendo alteração no 
quadro de sintomas do 
colaborador, ou 
confirmação do caso 
suspeito, seguir 
imediatamente a linha de 
ação apropriada dentro 
deste Protocolo.

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO
1º Passo: Reportar, imediatamente, por 
escrito, para o(s) seu(s) supervisor(es) direto(s) 
e para recursos.humanos@edn.org.br.
2º Passo: Permanecer em casa e trabalhar de 
forma remota.
3º Passo: Cumprir quarentena de cinco dias 
do último dia de contato, enquanto o 
departamento de Recursos Humanos 
providencia requisição médica para realização 
de exame RT-PCR.
4º Passo: No quinto dia, realizar Exame 
RT-PCR. Se indisponível, realizar Teste Rápido 
de Antígeno (TR-Ag).
5º Passo (A): Se resultado negativo, 
retorno autorizado no oitavo dia, a contar da 
data do último contato com o caso confirma-
do.
5º Passo (B): Se resultado positivo, 
consultar profissional da saúde e notificar 
Recursos Humanos.

* Havendo alteração no quadro de sintomas 
do colaborador, seguir Protocolo 1.

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO

O QUE FAZER 
QUANDO ESTÁ

Sintomas que configuram caso suspeito de Covid-19
Pessoa que apresente pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), 
calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato, perda de paladar, diarreia. Em 
crianças, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.

O colaborador teve contato pontual, a menos de um 
metro de distância, por um período mínimo de 15 
minutos, ambos sem máscara, com pessoa 
infectada, nos últimos 14 dias.



Protocolo 3: Colaborador está 
em situação recorrente suges-
tiva de contaminação

O QUE DEFINE UMA SITUAÇÃO RECORRENTE SUGESTIVA DE CONTAMINAÇÃO?

COM CASO SUSPEITO COM CASO CONFIRMADO

O QUE FAZER 
QUANDO ESTÁ

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por escrito, 
para o(s) seu(s) supervisor(es) 
direto(s) e recursos.hu-
manos@edn.org.br.
2º Passo: Cumprir quarente-
na até o caso suspeito obter 
resultado do exame RT-PCR ou 
teste rápido para detecção de 
antígeno (TR-Ag) e trabalhar 
de forma remota.
3º Passo: Encaminhar 
resultado do Exame RT-PCR 
ou Teste Rápido de Antígeno 
(TR-Ag) para o e-mail 
recursos.hu-
manos@edn.org.br.
4º Passo (A): Se negativo, 
retorno autorizado.
4º Passo (B): Se positivo, 
fazer referência ao 3º Passo, 
para “Caso Confirmado” e 
“Colaborador Assintomático” 
deste mesmo Protocolo.

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO 1º Passo: Reportar, imediatamente, 
por escrito, para o(s) seu(s) 
supervisor(es) direto(s) e recur-
sos.humanos@edn.org.br.
2º Passo: Permanecer em casa e 
trabalhar de forma remota.
3º Passo: Consultar profissional de  
saúde.
4º Passo: Cumprir o procedimento 
estabelecido pelo profissional de 
saúde.
5º Passo: Encaminhar atestado ou 
relatório médico e resultado de 
exame, quando solicitado, para  
recursos.humanos@edn.org.br.
6º Passo: Retorno autorizado.

* Havendo alteração no quadro de 
sintomas do colaborador, seguir 
Protocolo 1.

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO

O QUE FAZER 
QUANDO ESTÁ

Sintomas que configuram caso suspeito de Covid-19
Pessoa que apresente pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), 
calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato, perda de paladar, diarreia.Em 
crianças, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.

O colaborador convive com pessoa que apresenta 
sintomas que configuram caso suspeito em ambiente 
onde não é possível observar distanciamento de um 
metro ou o uso de máscara.

O colaborador convive com pessoa infectada em 
ambiente onde não é possível observar distanciamento 
de um metro ou o uso de máscara.
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l/q-a-coronaviruses

https://www.tjdft.jus.br/institucional/relacoes-institucionais/arquivos/decreto-no-42-211-de-17-de-junho-
de-2021.pdf

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/e66b75c862b4489ea01103c19cabed3c/Decreto_41913_19_03_20
21.html

Referências

Última atualização feita em 10 de fevereiro de 2022


