NOTA TÉCNICA REFERENTE A COVID-19 E O RETORNO ÀS AULAS
Sabemos que a luta para vencer esta pandemia ainda continua. Precisamos permanecer vigilantes e seguir
os cuidados para que as atividades escolares possam permanecer dentro da sua normalidade e que nossas
crianças não sofram mais com as consequências do isolamento social. Para tanto, seguem recomendações
para que o ano letivo possa ser o mais seguro possível.
As crianças menores de dois anos de idade não devem usar máscaras, porque a salivação intensa, as vias
aéreas de pequeno calibre e a imaturidade motora elevam o risco de sufocação. Entre os dois e cinco anos,
existe necessidade de supervisão constante e individualização conforme o grau de entendimento de cada
criança. Portanto, nessa faixa etária o uso de máscara também não será obrigatório no ambiente escolar,
sendo facultativo, levando em consideração a decisão familiar.
De seis a dez anos, as mesmas recomendações realizadas para faixa etária dos pré-escolares devem ser
mantidas para os escolares, acrescentando que, durante as atividades pedagógicas realizadas nas escolas ou
outras instituições que exigem aproximação, como trabalhos em grupo, é indispensável o uso da proteção.
Nesta idade, a criança já poderá auxiliar no procedimento de uso, sob monitoração.
Por volta dos 12 anos, já é possível compreender todas as instruções necessárias para o uso, retirada,
higienização e descarte das máscaras. O indivíduo já tem maturidade, sendo inclusive indicado desenvolver
a disciplina adequada para seguir os cuidados pessoais. Recomenda-se o uso de máscaras de proteção em
todo o período que estiver fora de casa, respeitando o protocolo de higiene e de distanciamento social.
Casos de familiares com teste positivo para COVID e/ou crianças com sintomas gripais e/ou diarreia: a criança
deverá permanecer afastada das atividades escolares, conforme orientação médica e, se necessário, a fim
de evitar contaminação dos demais colegas e funcionários. Após termino do isolamento, ou quando
assintomática, a mesma poderá retomar as atividades escolares.
Não esqueçam de vacinar seus filhos. A vacina é segura, evita casos graves e é fundamental para
terminarmos de vez com essa pandemia.
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