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Desde a interrupção temporária do atendimento presencial da 

creche por conta do coronavírus a equipe da creche tem trabalhado 

e pensado formas para uma reabertura segura da creche nas 

duas unidades Campus de Manguinhos e IFF. Aprendemos muito 

sobre o coronavírus no último ano, assim como sobre protocolos 

necessários para frear a disseminação do vírus, mas, por certo, muita 

coisa ainda há de ser descoberta até que a campanha vacinal atinja 

o quantitativo populacional necessário para o controle pandêmico 

do vírus. Sim, as vacinas chegaram! As recebemos com emoção e 

esperança renovada em dias melhores! Contudo, embora com as 

vacinas e enquanto aguardamos a imunização de todos e todas, 

ainda precisaremos manter as medidas de distanciamento social, 

uso de máscaras e higienização correta das mãos e dos espaços, de 

forma a evitar que a disseminação da COVID-19 continue.

Criamos um plano de trabalho em 2020 para as atividades remotas 

com trabalhadores e crianças matriculadas na Creche e agora 

viveremos a implementação de um replanejamento das atividades 

para 2021, considerando o vivido, os novos estudos e perspectivas 

para o momento; seguindo o princípio institucional da FIOCRUZ, 

princípio de defesa da vida. Mesmo a creche sendo um espaço 

acolhedor e com condições distintas de infraestrutura, formação 

profissional, interlocução com o sistema de saúde e proximidade com 

a Presidência e Unidades Técnico- Científicas da Fiocruz, é necessário 

não só uma adequação de espaços físicos, mas o desdobramento 

de protocolos, diferentes olhares, estudo, estabelecimento de 

prioridades, preceitos legais, um conjunto de fatores necessários 

para o retorno seguro de todos e todas – crianças, trabalhadores(as) 

e famílias – envolvidos neste processo de retomada gradual.

)2
 V

E
R

SÃ
O

(

RETOMADA GRADATIVA DAS ATIVIDADES 
PRESENCIAIS... NOSSAS PERSPECTIVAS
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E, nesta caminhada, o que já sabemos para pensarmos a proposta de retomada da 

Creche Fiocruz?

• Crianças em geral são assintomáticos, mas podem transmitir;

• O contato mais próximo é o risco maior - contato próximo por mais de 15 minutos, 

no período de 1 hora, a menos de 2 metros;

• Criança menor de dois anos não deve usar máscara;

• Limitar o número de pessoas de contato direto e circulando pela creche;

• Manter o contato direto com as mesmas pessoas;

• Importância da vigilância domiciliar (contactante);

• Crianças com doenças crônicas devem consultar o pediatra.

A partir do dia 22.02.2021 (segunda-feira) retomamos, mesmo que gradativamente, as 

atividades presenciais da Creche. É um modelo impensado de quando saímos, mas 

com as ações propostas para o retorno estabelecidas dentro do que é possível nesta 

situação tão diferente e inusitada. Sabemos também que o momento da retomada 

gradativa das atividades presenciais exige adequações que por vezes não comungam 

com propostas e/ou parâmetros pedagógicos desenvolvidos nas instituições escolares. 

Precisaremos viver junto com as crianças os fazeres da Educação Infantil, precisamos 

olhar as crianças, precisamos ouvi-las, acolhê-las, e isso se dará. Esse sempre foi 

e continuará sendo nosso compromisso.  O saber pedagógico da Creche Fiocruz 

se mantém mesmo diante da COVID-19, permanece vivo. Nosso Projeto Político 

Pedagógico (PPP) se conserva em sua especificidade e intencionalidade pedagógica, 

o que modificou são as perspectivas desses fazeres diante de tamanhas restrições 

sanitárias.
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E com base nos conhecimentos que já temos, mas também buscando manter a 

proposta pedagógica que norteia as ações da Creche, estabelecemos algumas 

diretrizes como ponto central das propostas que serão desenvolvidas enquanto 

perdurarem a oferta do ensino remoto e presencial, determinado como híbrido: 

•  Acolher as famílias, crianças e trabalhadores;

•  Desenvolver projetos pedagógicos, visando tanto o trabalho presencial quanto 

o remoto;

•  Realizar atividades pedagógicas presenciais e remotamente;

•  Ordenar o uso dos espaços da creche, possibilitando o uso com segurança de 

diferentes grupos;

•  Seguir os objetivos curriculares da Creche Fiocruz para segmentos e 

grupamentos, na elaboração dos projetos pedagógicos;

•  Retomar o trabalho desenvolvido em 2020, para embasamento das novas 

propostas tanto presencial quanto remotas;

•  Realizar atividades contextualizadas e integradas entre os grupos que estarão 

presenciais e remotos com o grupo que estará somente remotamente;

•  Implementar encontros virtuais com todas as crianças matriculadas na Creche 

FIOCRUZ, objetivando um contato com a linguagem desenvolvida na Creche, mas 

sem perder a especificidade do trabalho com cada faixa etária tal qual fazíamos 

presencialmente;

•  Intensificar a oferta de atividades para o 1º ano pré-escolar, etapa obrigatória da 

Educação Básica;

•  Estabelecer processo de (re) adaptação para todas as faixas etárias pensando no 

coletivo, mas sem desconsiderar o individual;

•  Manter o ambiente presencial seguro para todo o coletivo;

•  Explorar o espaço da creche, com os grupos que estarão presencialmente, mas 

manter a conexão das propostas com o trabalho remoto com os demais grupos 

familiarizando, mesmo que a distância, as crianças com os ambientes da creche e 

os trabalhadores que ali atuam;

•  Atender o maior número de famílias/crianças possível, tendo como base os 

preceitos científicos e manutenção de protocolos sanitários para este atendimento; 

•  Dentre outros.
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Para o atendimento presencial, em caráter experimental inicialmente, atenderemos 

o total de 48 crianças na unidade Campus e 6 crianças na unidade IFF. Iniciaremos 

com os segmentos de crianças do 1º ano pré-escolar e Maternal III, embora não seja 

possível perder de vista que trabalhamos com crianças muito pequenas e esse grupo 

compreende crianças na faixa etária de 3 anos a 5 anos.

A Creche Fiocruz é uma conquista dos servidores e servidoras da Fundação Oswaldo 

Cruz e em tempos tão difíceis de perdas de direitos e questionamentos vorazes das 

instituições públicas, nos mantemos como garantia de uma Creche institucional 

pública que perpetra uma educação cidadã, com preceitos e nortes embasados 

epistemologicamente e filosoficamente na construção e implementação de práticas 

pedagógicas que buscam possibilitar o acesso ao conhecimento historicamente 

produzido, com valores humanos, éticos e estéticos, se distanciando do imediatismo 

e do conhecimento desprovido de fundamentação. 

Ressaltamos que nesta caminhada a manutenção dos canais de contatos para 

conversas e esclarecimento sempre que se fizer necessário – não só ao que concerne 

aos protocolos e proposta pedagógica, mas também para acesso direto a questões e 

dúvidas sobre o desenvolvimento infantil e suas especificidades – é sempre o melhor 

caminho para a implementação e sucesso das ações pretendidas, sendo também este 

uma das bases desta proposta. 

Ressaltamos que os canais 
de comunicação são as 
bases dessa proposta
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AÇÕES DA CRECHE  
FIOCRUZ

COMUNICAÇÃO FAMÍLIA-CRECHE

SÃO A BASE DE NOSSA PROPOSTA:

O retorno das atividades presenciais está condicionado ao limite de acesso, 
restrição ao máximo ao trânsito interno nas dependências da creche, a 
fim de evitar cruzamento de fluxos que possam representar riscos de 
contaminação. Contudo, especificidades das faixas etárias e de situações 
serão consideradas, buscando o acolhimento e atendimento às demandas 
sem perdermos de vista o retorno e desenvolvimento das atividades com a 
segurança que o momento exige.

• Comunicação/ Relação de Confiança;
• Plano de trabalho presencial: será acompanhado, revisado e 
consultado/comunicado às famílias o que conseguirmos avançar ou recuar. 
Atualização constante;
• Cada alteração de demanda pelo presencial acarretará necessidade 
de atualização do plano (dias, horários, fluxo);
• As famílias que desistirem/aderirem ao presencial devem comunicar 
imediatamente a creche;
• Novas entradas nos grupos presenciais serão avaliadas e não é garantia 
o atendimento imediato à mudança, pois exige logística interna. Quando a 
mudança for possível, a família será imediatamente informada de quando 
poderá iniciar.
• Todos os materiais da mochila (e a mesma) precisam ser higienizados 
pelas famílias diariamente.

CRIANÇAS

TRABALHADORES

FAMÍLIAS

• Relação de confiança > Família, equipe de 
trabalhadores da crech e crianças

• Reconstrução de vínculos > Restabelecer e construir 
novos caminhos

• Acolhimento
• Acompanhar e efetivar o retorno gradativo e 

seguro as atividades presenciais da Creche
• Inserir e estimular como ações efetivas do 

cotidiano o Plano de convivência preconizado 
pela Creche Fiocruz

• Manter a agenda como veículo de comunicação 
direta entre família/creche e creche/família para o 
contexto presencial

• Reiterar a comunicação através do e-mail para 
comunicação entre creche/família e família/creche

• Manter canais virtuais para atendimento as 
demandas damiliares e também para avaliação, 
acompanhamento do retorno, troca de informações 
e dúvidas, dentre outros contatos necessários.
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ORGANIZAÇÃO GERAL
FASES 1 E 2 

• Primeira fase para retomada gradual das atividades presenciais: crianças dos 

segmentos 1º Ano Pré-escolar e Maternal III (Campus) e Grupamento III fases 1 e 2 (IFF);

• Após 15 dias de funcionamento divulgação da avaliação para ampliação, ou não, 

do atendimento presencial para o Maternal II (Campus) e para o Grupamento II (IFF);

• Implementação das adequações necessárias;

• As atividades presenciais acontecerão duas vezes por semana (segunda-feira e 

quarta-feira ou terça-feira e quinta-feira) com grupos de até 7 crianças na creche do 

Campus de Manguinhos e na creche do IFF;

• O período de atendimento será integral, com escalonamento de horários de 

entrada e saída distribuídos pelos grupos;

• A previsão das atividades presenciais para o segmento do Maternal I, a princípio, 

será uma vez por semana (sexta-feira) com os grupos de até 7 crianças. Esse dia foi 

pensado, pois o Maternal I é composto por crianças muito pequenas e que entrarão na 

creche sem a presença de grupos de crianças maiores que já estão frequentando. Com 

isso, esse segmento, quando for possível a retomada das atividades presenciais, terá 

um dia para atender a especificidade da faixa etária e evitar espaços de “confinamento”, 

bem como para atender a especificidade do processo de adaptação, de crianças e 

famílias, que será necessário;
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• As famílias que possuem crianças em diferentes segmentos, os irmãos ficarão 

no mesmo grupo desde que sejam dos segmentos de 1º Ano Pré-Escolar, Maternal III 

e Maternal II, mesmo que sejam de segmentos diferentes. Trabalharemos com grupos 

multisseriados, fazendo uma adaptação nas atividades, e todos serão atendidos nas 

suas especificidades; 

• As famílias com filhos (as) no segmento do Maternal I e, também, nos segmentos 

do 1º Ano pré-escolar até o Maternal II continuarão sendo atendidas nos grupos 

voltados aos segmentos maiores e terão, como previsão, a sexta-feira para os filhos 

(as) que estão matriculadas no segmento do Maternal I. Essa divisão é pensada para 

que não seja necessária a inserção das crianças do Maternal I em grupos com crianças 

maiores, nos quais seus irmãos estão matriculados;

• O segmento do Berçário é parte do último grupo do plano de retomada 

presencial. Quando for possível a retomada gradual das atividades com este segmento, 

apresentaremos às famílias que acenarem positivamente para a frequência;

• Manteremos atividades on-line tanto para as crianças que estarão no presencial 

como para as que não estarão;

• A previsão com a data de início das atividades presenciais para as crianças 

que não eram matriculadas em 2020 e, portanto, não frequentaram ainda a Creche 

Fiocruz, terá como base o quantitativo de famílias e a avaliação da primeira quinzena 

presencial que se inicia no dia 22/02/2021 com crianças já matriculadas na creche. 
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RECEPÇÃO ENTRADA/SAÍDA

E N T R A D A / S A Í D A

•  Cada grupo terá o seu horário para entrada e saída da creche;

•  As crianças serão recebidas pelo profissional de referência do grupo, sendo:

•  Campus: no portão com um espaço de 1,5 m cada (sinalizado no chão); 

•  IFF: recebimento na saída da escada com distanciamento na fila de espera - 

solicitamos que não utilizem o elevador (crianças e trabalhadores).

•  Troca de sapato das crianças na entrada da creche pelas famílias;

•  Uso de álcool para entrada na creche e higienização das rodinhas (mochilas);

•  Profissional da creche fará a lavagem de mãos das crianças;

•  As saídas antecipadas devem ser evitadas ao máximo. Para casos excepcionais 

solicitamos que o horário seja agendado.

• Fila com distanciamento 
portão da creche nos horários 
estipulados por grupo.

• Uso de álcool nas mãos para 
que as famílias troquem 
os sapados das crianças e 
retirem as máscaras delas.

• grupo entra junto para as 
atividades

• Crianças entram no espaço 
interno com trabalhador da 
creche para lavagens das 
mãos

IMPORTÂNCIA DO COLETIVO
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EQUIPE DE PROFESSORES)AS( 
E AUXILIARES DE 

PROFESSORES)AS(

•  Uso obrigatório de máscaras – “A troca 

da máscara deve ser feita a cada 2-3 horas 

de uso, no máximo. No entanto, mesmo 

em um intervalo de tempo menor, se a 

máscara estiver úmida ou suja, deve ser 

substituída imediatamente”;

•  Escalonamento de horários: entrada/

saída, uso do vestiário e alimentação;

•  Os trabalhadores farão troca diária de 

uniforme e o seu uso é restrito ao espaço 

da creche 

•  Os uniformes e sapatos (de uso restrito ao 

espaço da creche) deverão ser higienizados 

e lavados diariamente;

•  Aplicação das discussões e 

conhecimentos adquiridos no período 

da quarentena visando às medidas 

de prevenção à Covid-19, criando e/ou 

reforçando hábitos e rotinas;

•  Planejar, apresentar e discutir ações para 

estruturação do nosso fazer pedagógico 

levando em consideração as medidas de 

prevenção à Covid-19;

•  Construção da articulação creche-

famílias-serviços de saúde; 

•  Não haverá troca de professores(as) e 

auxiliares nos grupos. Teremos “auxiliares 

de integração” escalonados para que 

possam atuar na ausência do trabalhador 

fixo do grupo;
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•  Reforço do protocolo de higienização de mãos e arejamento dos ambientes 

(anexos 2 e 5); 

•  Reforçar os cuidados em relação ao ambiente de banheiro (fechar tampa de 

vaso antes de acionar a descarga, acompanhar a lavagem de mãos das crianças 

após o uso dos banheiros, uso exclusivo de lixeiras com pedal);

•  Utilização e sistematização dos protocolos de higienização dos brinquedos 

(anexos 8 e 9)  e recursos pedagógicos; 

•  Não temos professores(as) para todos os grupos. Dada a especificidade da 

obrigatoriedade legal do 1º ano pré-escolar, concentramos os grupos desse 

segmento às segundas e quartas-feiras; 

•  O trabalho com todos os segmentos será realizado conjuntamente com a Equipe 

de Pedagogia, possibilitando a interlocução da proposta pedagógica com todos os 

grupos, que terão auxiliares de referência; 

•  As atividades on-line também estão planejadas de modo que todas as crianças 

de todos os segmentos possam acompanhar as propostas (tanto as que estarão no 

presencial como as que não estarão).
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•  No que concerne ao 1º Ano pré-escolar, primeiro ano do ensino obrigatório, 

conforme previsto na LDB 9394/96 e determinado pela Lei 12.796, as ausências 

não serão computadas nesse período à medida que foi decretada a suspensão das 

aulas em virtude da quarentena provocada pela pandemia da Covid-19.

•  As determinações do Conselho Nacional de Educação (CNE) serão acompanhadas, 

bem como outras legislações pertinentes ao encaminhamento das questões do 

ensino obrigatório da educação básica.

ADAPTAÇÃO
• Devido à limitação de circulação do número de adultos no espaço 

interno da Creche, estabelecemos um novo modelo de adaptação, que 

contará com o direcionamento de um adulto específico para o acolhimento, 

em cada grupo, das crianças que necessitarem.

• Manteremos o compromisso do Projeto Político Pedagógico da Creche 

Fiocruz, buscando possibilitar o bem estar das crianças e o acolhimento 

também de suas famílias, desta forma, as adequações que se fizerem 

necessárias serão efetivadas levando em consideração a especificidade de 

cada situação e a manutenção da segurança sanitária.

• Com o segmento de Maternal I, por tratar-se de crianças muito 

pequenas, manteremos a máxima de estabelecer uma proposta adequada 

à especificidade da faixa etária. As adequações que se fizerem necessárias 

serão efetivadas.

FREQUÊNCIA
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As atividades on-line serão organizadas levando em 
consideração as especificidades das faixas etárias, 
sendo respeitado o currículo de cada segmento, 
o contexto das propostas e a conectividade entre 

presencial e remoto tanto para os grupos que 
estarão presencialmente e os que não estarão.

DESENVOLVIMENTO DAS 
ATIVIDADES

•  Divisão na turma/grupamentos do grupo de crianças e professores(as) em 

propostas dentro e fora de sala, incluindo as oficinas de corpo e movimento, teatro 

e música. 

•  As atividades serão realizadas com um menor número possível de crianças 

mantendo o distanciamento recomendado a época do retorno, assim como a 

qualidade nas propostas das atividades diversificadas.

•  Cada criança terá o seu próprio material para atividades na creche.

•  Avaliação e adequação do uso de materiais pedagógicos, objetos e brinquedos. 

As salas de forma reorganizadas e objetos de difícil higienização retirados.

•  Objetos/brinquedos trazidos de casa serão suspensos no retorno à creche. 

•  Organização das turmas/grupamentos para exploração dos espaços da creche. 

Parquinho, Tanque de areia, Quadra, demais espaços externos (Campus) e solário 

(IFF) serão utilizados por um grupo/dia.

•  A casinha de bonecas não será utilizada.

•  O funcionamento da creche deverá ser avaliado em cada situação adversa.
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• Visitas pelos espaços da Fiocruz e a locais externos à creche ficarão suspensas.

• Atividades suspensas.

•  Todos são responsáveis pelo controle da pandemia do coronavírus.

•  Intensificação da orientação de lavagens de mãos, na chegada à creche, antes 

das refeições, após o uso do banheiro e sempre que necessário (anexos 2 e 5).  

•  Arejamento máximo dos ambientes (portas/janelas abertas todo o tempo).

•  Ar condicionado e ventiladores ligados, mas sempre com as portas/ janelas 

abertas.

•  Reforçar a sensibilização quanto à etiqueta respiratória em caso de tosse ou 

espirros.

•  Intensificação da comunicação visual (lavagem de mãos/ etiqueta respiratória/ 

distanciamento).

•  Nos horários de descanso das crianças os colchonetes serão mantidos 

afastados (1,5 m) e as crianças serão posicionadas de forma alternada, invertendo 

o direcionamento de pés e cabeça (como fazíamos anteriormente).

•  Reforço aos cuidados em relação ao ambiente de banheiro (fechar tampa de 

vaso antes de acionar a descarga, acompanhar a lavagem de mãos das crianças 

após o uso dos banheiros, uso exclusivo de lixeiras com pedal).

•  Aumento na frequência de higienização das áreas de maior circulação. 

•  Não faremos banho de rotina e não teremos escovação de dentes na creche 

devido à dinâmica exigida para a realização de tais atividades. 

•  Organização dos grupos para uso dos banheiros, sendo que cada um terá o 

seu de referência.

•  Haverá orientação para distanciamento nas pias, sanitários e trocador. Duas 

crianças e um adulto por vez no banheiro e, após utilização, as superfícies de 

maior contato serão higienizadas para o próximo uso. Lavagem diária.

VISITAS A ESPAÇOS EXTERNAS

PROPOSTAS INTEGRADAS/ EVENTOS 
COM AS FAMÍLIAS

ORGANIZAÇÃO ROTINA DE CUIDADOS
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Organizar ingressoAlguns 
cuidados 

necessários 
nos espaços 

da Creche 
para o 

retorno
presencial 

seguro

• Os atendimentos e reuniões serão realizados preferencialmente em ambientes 
virtuais, por e-mail ou contato telefônico. 

•  A avaliação é parte do trabalho pedagógico realizado pelos profissionais da 
creche. Faremos ajustes quanto a forma de comunicação dessa sistematização 
do trabalho e desenvolvimento das crianças. 

O processo de inscrição poderá ocorrer 
exclusivamente por e-mail e as dúvidas 
sanadas também por correio eletrônico 
e por telefone.  
A realização do sorteio poderá ser 
transmitida com ferramentas utilizadas 
para as reuniões virtuais e contar com 
a participação dos interessados e do 
Conselho Consultivo de Pais sem a 
presença física.
As reuniões de ingresso também 
poderão ser realizadas em ambientes 
virtuais.
O planejamento para aquisição 
de materiais sofrerá importantes 
alterações. Novos itens passarão a 
compor a demanda do Serviço de 
Creche, como EPI, produtos para 
higienização e para área de saúde, 
revisão do quantitativo de uniformes 
previsto no contrato entre outros. 

CONVERSA COM AS FAMÍLIAS/ ATENDIMENTO/ 
REUNIÃO DE PAIS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
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As entregas das contribuições anuais de material, realizadas pelo Conselho de Pais, 
acontecerão mediante agendamento. 

A base da limpeza no combate ao coronavírus é água e sabão.  Disponibilizar 
múltiplos locais para este gesto de barreira é o mais importante (anexo 3). O álcool 
70% em gel para as mãos e líquido para as superfícies são recursos de limpeza 
complementares. Manutenção dos protocolos existentes, considerando que há 
convergência entre o preconizado e os procedimentos praticados na Creche, a 
saber, lavagem das salas uma vez por semana; limpeza e/ou higienização diária 
dos ambientes internos; lavagem dos banheiros uma vez por dia e realização de 
algumas revisões ao longo do dia.
Deve-se manter uso de toalhas de papel nos locais de lavagem de mãos. É necessária 
a higienização do refeitório entre um grupo e outro. 

CONTROLAR MATERIAL PEDAGÓGICO

ACOMPANHAR SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE

MANUTENÇÃO DO QUE JÁ É REALIZADO:

ACOMPANHAR ATIVIDADE DE HIGIENIZAÇÃO DO 
TANQUE DE AREIA

GERIR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

• A limpeza continuará sendo realizada sem a presença das crianças.
• Higienização dos trocadores a cada troca de fralda.
• Lavagem das salas uma vez por semana; 
• Limpeza e/ou higienização diária dos ambientes internos; 
• Manutenção do uso de toalhas de papel nos locais de lavagem de mãos. 
• Maçanetas, corrimãos, torneiras e portões devem ter higienização 
sistematizada

Manter a higiene do tanque de areia conforme procedimento atual considerando 
tratar-se de área com incidência de luz solar e por sua utilização ocorrer em dias 
de sol (varredura diária e aplicação de solução de hipoclorito de sódio uma vez 
por semana). 

Incluir nos procedimentos de acompanhar equipe de manutenção a realização 
de limpeza nos equipamentos ou mobiliários reparados que retornam para o 
espaço da creche;
No caso de manutenção inevitável em horário de funcionamento com crianças, 
a realização do serviço ocorrerá sem a presença de crianças na área em 
manutenção.
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Alimentação e 
segurança 
alimentar

MANIPULADORES DE ALIMENTOS:

•  Uso de máscaras em tempo integral, com a troca a cada 2/3h ou conforme 

a sujidade e umidade;

•  Uso de luvas, quando necessário (como EPI para manipulação de produtos 

de limpeza); 

•  Disponibilização de uniformes para troca diária;

•  Higienização do uniforme e calçado de trabalho diariamente;

•  Escalonamento de horário para uso de vestiário (Chegada 30 minutos 

antes);

•  Uso de uniforme restrito as áreas da creche, como já era orientado;

•  Aumento do espaçamento físico entre os trabalhadores e maior divisão 

dos turnos de trabalho

       Creche Manguinhos: Duas trabalhadoras por grupo de 

trabalho. Um grupo contará também com a presença do Estoquista.

   Creche IFF: Uma trabalhadora por grupo de trabalho.

•  Reforço do protocolo de higienização de mãos (entrada e saída, troca de 

uniformes e máscaras e durante os processos de trabalho de acordo com 

boas práticas de manipulação de alimentos);

•  Reforço da etiqueta respiratória;

•  Reforço da orientação do armazenamento de itens pessoas restrito aos 

vestiários;

•  Divulgação dos materiais educativos e outros meios de informação sobre 

as medidas de prevenção à Covid-19, em pontos estratégicos.

v



19

v

ENTREGAS:

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO:

PRÉ-PREPARO E PREPARO:

DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS:

•  Estabelecimento de uma nova rotina para entregas de alimentos: Dias 
diferentes dos usualmente praticados e maior fracionamento das entregas, se 
necessário (maior número de dias por semana com menores quantidades e 
itens por entrega);

•  Distanciamento adequado entre entregadores e trabalhadores da creche;
•  Recebimento de entregadores e mercadorias nas áreas externas da Creche;
•  Higienização da sola do sapato dos entregadores, caso seja necessária a 

entrada nas áreas internas da Creche.

•  IFF: estabelecimento de nova área para recepção dos alimentos não 
higienizados.

•  Campus: recebimento de entregas na área externa da unidade de alimentação.
•  Revisão da divisão das áreas de trabalho da cozinha, possibilitando a separação 

segura de uma nova área para higienização de alimentos recém-recebidos e a 
manutenção do trabalho anteriormente realizado;

•  Higienização imediata de embalagens individuais (álcool líquido 70%) e 
hortifruti (conforme Resolução- RDC nº 216/2004) para armazenamento na 
despensa de alimentos;

•  Reforço na rotina de higienização da área de recebimento, balança e despensa, 
principalmente após as entregas.

•  Reforço das boas práticas de manipulação dos alimentos (Resolução- RDC nº 
216/2004) com treinamento prático para intensificação dos cuidados perante a 
pandemia do coronavírus;

•  Treinamento reforçado para higienização sistemática de superfícies, utensílios 
de forma individual e ambientes de trabalho;

•  Manutenção do controle da temperatura e amostras de alimentos.

•  Distanciamento entre o grupo de trabalho da cozinha e os grupos de crianças 
e demais trabalhadores;

•  Novos horários para refeições das crianças e estabelecimento de horários 
escalonados para troca da água das salas.

• o Uso de jarras identificadas por grupo de crianças e trabalhadores;
•  Criação de novos pontos para distribuição de refeições; 
•  Mínimo de manipuladores de alimentos na montagem e distribuição dos 

pratos;
•  Uso de garrafinha individual para crianças e adultos nas salas. Identificadas e 

higienizadas diariamente pelas famílias. 
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REFEITÓRIO:

REFEITÓRIO DOS TRABALHADORES

CARDÁPIO:

EVENTOS:

•  Uso da área externa com distanciamento adequado entre os grupos;
  Reforço da higienização de mesas e cadeiras após cada uso.
•  As pequenas refeições, como colação e lanchão, serão oferecidas nas salas. 

Somente o almoço será realizado no refeitório;
•  Portas e janelas abertas permitindo arejamento;
•  Estabelecimento de fluxo para entrada e saída, evitando aglomerações;
  Higienização de corrimãos a cada uso.
•  Diminuição da circulação de pessoas, com a movimentação apenas de adultos 

determinados por turma, direcionados ao ponto de distribuição de refeições do 
seu grupo;

•  Suspensão do self-service.

•  Adequação do fluxo de utilização do refeitório dos funcionários. 

  Horários escalonados para almoço;

  Marcação de lugares disponíveis para uso, com distanciamento entre 

assentos e mesas;

  Higienização das mãos antes e após o uso de micro-ondas, estufa e 

geladeira. (Disponibilização de álcool em gel)

•  Suspensão de utensílios de uso comum (copos, garrafas de café, bebedouros 

e esponjas);

•  Portas e janelas abertas permitindo arejamento.

•  Ajustes de cardápio que possibilitem uma maior segurança alimentar e a 

organização adequada a este período.

• Aniversariantes do mês, aniversários em sala e demais festas comemorativas 

suspensas.
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Procedimentos Específicos da 
Área de Saúde

•  Sistematização de todas as orientações de saúde existentes na creche 

(disponíveis no Manual de Saúde para Creche e nas atualizações dos 

procedimentos descritos na agenda das crianças e informativos para as famílias) 

tendo como base as orientações da Fiocruz; manutenção dos protocolos para 

afastamento em vigor na creche, demandando uma reavaliação de prazos a 

partir dos protocolos instituídos pela Fiocruz.

EDUCAÇÃO PARA SAÚDE 
•  Intensificar comunicação visual simples e direta nos diversos espaços da 

creche. 
•  Assegurar informações e atualizações sobre o tema de forma clara e baseadas 

em fontes confiáveis. 
•  Contribuir para criação de novos hábitos, fortalecer rotinas, divulgar gestos 

barreira (lavagem de mãos, uso de máscara, etiqueta da tosse, cuidados com 
secreções e eliminações). 

Máscaras. Uso obrigatório de máscaras – A 
troca da máscara deve ser feita a cada 2-3 horas 

de uso, no máximo. No entanto, mesmo em 
um intervalo de tempo menor, se a máscara 
estiver úmida ou suja, deve ser substituída 

imediatamente

O uso de máscaras, 
por adultos é 

obrigatório nas 
dependencias da 

creche

As famílias retirarão 
a máscara das 

crianças na entrada

O uso de máscaras, 
nas crianças não 
será obrigatório 

durante a 
permanência na 

creche

A família deverá 
enviar diariamente 

máscara limpa 
para o horário de 

saída em bolsa/saco 
identificado para 
armazenamento

Recomendamos 
utilização de 
máscaras em 

crianças maiores 
de 2 anos nos 

percursos externos

No horário de saída 
as máscaras limpas 

serão colocadas 
coletivamente no 

grupo
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VIGILÂNCIA E TESTAGEM 
•  Questões que antecedem o Retorno Presencial:

  Envio para o e-mail da creche, pelas famílias - até 10 dias antes do início 

das atividades presenciais com a criança - da carteira de vacinação atualizada; 

do “Termo de responsabilidade para retomada das atividades presenciais com as 

crianças durante a pandemia da COVID-19” (Anexo 10) preenchido e assinado, da 

atualização de restrições alimentares; do atestado de liberação do pediatra caso a 

criança tenha alguma condição crônica de saúde.

• Manutenção das notificações e trocas de informações epidemiológicas sobre a 

atividade viral no território. 

•  Não será permitido envio de remédios para a creche (medicamentos de uso 

esporádico). Casos específicos, relativos à medicação de uso contínuo, serão 

avaliados individualmente.    

CONDUTA NO CASO DE CRIANÇA 
OU PROFISSIONAL SINTOMÁTICO

•  As crianças e trabalhadores da creche que apresentarem sintomas 

compatíveis com a Covid-19, tais como febre, tosse, dor de garganta e/ou coriza, 

com ou sem falta de ar, diarreia não poderão frequentar a creche, só podendo 

retornar após 14 dias ou 3 dias do término do(s) sintoma(s) (o que for mais longo), 

sem medicação e com liberação médica.

•  Caso o trabalhador ou a criança matriculada na creche resida com casos 

suspeitos ou confirmados de Covid-19 não poderá frequentar a creche por 14 

dias.

•  Caso o trabalhador ou a criança tenham contato próximo, ou seja, por mais 

de 15 minutos, no período de 1 hora, a menos de 2 metros, com caso confirmado 

de Covid-19 não poderá frequentar a creche por 10 dias.

•  Se algum caso for detectado e confirmado no grupo o mesmo entrará em 

quarentena por 10 dias. 

•  Os adultos serão testados, conforme previsto no Plano de Convivência da 

Fiocruz, sempre que aparecerem qualquer sintoma compatível com a Covid-19, 

tais como febre, tosse, dor de garganta e/ou coriza, com ou sem falta de ar.

•  Todo caso suspeito, no grupo de crianças, será encaminhado para uma sala 

específica com um trabalhador da creche até a chegada do responsável, que 

deverá ser o mais breve possível.



23

CONDUTA DE TESTAGEM PARA OS
 PROFISSIONAIS DA CRECHE

CONDUTA EM CASO DE RT-PCR POSITIVO

CONDUTA DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO 
PARA OS PROFISSIONAIS DA CRECHE

• • Assim como os demais trabalhadores da Fiocruz, todos os trabalhadores da 
Creche Fiocruz têm à sua disposição o sistema de testagem molecular (RT-PCR), 
cuja coleta é realizada pelo NUST/CST no Centro de Recepção da COC/ Estação 
do Trenzinho.

• • Os trabalhadores devem entrar em contato, através do número 3885-1781, de 
9h às 15h, agendar o horário e comparecer para a realização do exame.

• • A seguir, devem informar seu afastamento ao NUST, por meio do sistema 
Nustcovid19 (disponível em http://nustcovid19.fiocruz.br), para que sejam 
monitorados e orientados durante o período.

• Seguir orientação da Fiocruz.

• Assim como os demais trabalhadores da Fiocruz, todos os trabalhadores da Creche 
Fiocruz têm à sua disposição o acompanhamento do Núcleo de Atendimento 
Psicossocial – NAPSS/CST, caso julguem necessário. Este atendimento visa dar 
suporte em saúde mental aos trabalhadores em face aos desafios impostos pela 
pandemia de Covid-19. Para atendimento entrar em contato através do número 
3836-2221, de 8h30min às 16h30min.

http://nustcovid19.fiocruz.br
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Versão 1 do 
documento
(publicado em 23.09.2020) 

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/plano_de_convivencia_com_a_covid-19_na_creche_fiocruz_versao_1.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/plano_de_convivencia_com_a_covid-19_na_creche_fiocruz_versao_1.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/plano_de_convivencia_com_a_covid-19_na_creche_fiocruz_versao_1.pdf
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ANEXOS

CLICK  NO  LINK OU SCANEI O QRCODE  
PARA DOWNLOAD DOS ARQUIVOS

 HTTPS://IS.GD/ANEXOSGUIACRECHEFIOCRUZ

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oT45IUvQn_N7YlgThFS1vIZawGKUqAn6
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oT45IUvQn_N7YlgThFS1vIZawGKUqAn6
 https://is.gd/anexosguiacrechefiocruz
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oT45IUvQn_N7YlgThFS1vIZawGKUqAn6
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