
 
 

Roteiro de inspeção para reabertura de escola 

                                       Data de aplicação: ____/___/____ 

Nome da escola:  
 

____________________________ 

Responsável pela aplicação:  
 

_______________________________ 

Í
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Procedimento avaliado 

Adequado 

 
Medidas 

necessárias para 

adequação 

Responsável Observações 
SIM NÃO NA 
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Foi realizado treinamento 

com todos os funcionários, 
sobre os novos protocolos 

de higiene adotados pela 
escola? 

      

Foi enviado aos pais 

comunicado ou feito 
reunião (on-line) para 

explicar sobre os novos 
protocolos de higiene 

adotados pela escola? 

      

Foi enviado aos pais 

comunicado formal sobre 

as responsabilidades dos 
mesmos diante dos novos 

protocolos (higiene de 
uniformes, envio e higiene 

de materiais de uso 
pessoal, estado de saúde 

da criança e familiares)? 

      

Foi entregue aos 

funcionários comunicado 
formal sobre as 

responsabilidades dos 

mesmos diante dos novos 
protocolos? 

      

Foi realizada atualização 
da ficha cadastral de saúde 

dos alunos, com as 
famílias? 
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Os funcionários possuem 
máscaras em quantidades 

suficientes para trocas 

diárias? 

      

Os funcionários possuem 

armários individuais, para 
guarda de pertences? 

      

Nos armários dos 

funcionários há espaço 
exclusivo para guarda de 

roupa suja? 

      

Os funcionários da cozinha 

e berçário possuem 
uniforme de uso exclusivo 

no ambiente de trabalho, 
com possibilidade de troca 

diária? 

      

 Há check list de saúde 
disponível para todos os 

funcionários preencherem, 
antes da entrada no 

ambiente da escola? 

      

Há orientação, por escrito, 

sobre uso dos celulares e 

outros aparelhos 
eletrônicos, dentro do 

ambiente escolar ? 

      

Foi realizada verificação de 

atualização de vacinas 
tomadas pelos funcionários 

(Influenza)? 

      

A
c
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Há orientação, por escrito, 
no portão da escola, sobre 

os procedimentos de 
higiene e limpeza? 

 

 

   
 

Há suporte para máscara 
acessível ao responsável 

pela portaria, com 

quantidade suficiente para 
a jornada de trabalho? 

          

Há demarcação de 
distanciamento para os 

pais que vierem buscar 

          



 
seus filhos? 

Há orientação, por escrito, 
sobre etiqueta respiratória 

e uso de máscara por 
todos que entrarem na 

escola? 

          

Há termômetro disponível 

na portaria da escola, para 

verificação de temperatura 
antes da entrada? 

      

Há planilha para registro 
das temperaturas aferidas?  
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Há janela ou porta que 

possa ficar aberta 
garantindo a ventilação 

natural do ambiente? 

      

 Há demarcação de 

distanciamento para os 
pais que forem receber 

atendimento da recepção? 

      

Há demarcação de 
distanciamento para os 

funcionários, na recepção? 

      

Há suporte para máscara, 

acessível ao responsável 
pela recepção, com 

quantidade suficiente para 
a jornada de trabalho? 

      

Há lixeira com pedal para 

descarte de papeis, 
máscaras e outros 

materiais possivelmente 
contaminados? 

      

Há planilha de controle de 

retirada de lixo? 

      



 
Há orientação, por escrito, 
sobre o procedimento de 

retirada do lixo? 
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Há janela ou porta que 
possa ficar aberta 

garantindo a ventilação 
natural do ambiente? 

      

Há local específico para 

colocação de sapatos, 
antes da entrada na sala 

de aula? 

      

Há demarcação de 

distanciamento para 

organização das carteiras? 

      

Há suporte para máscara, 

disponível em todas as 
salas de aula? 

      

Há orientação, por escrito, 

sobre etiqueta respiratória 
e uso de máscara?  

      

Há orientação, por escrito, 
sobre higienização de 

brinquedos sujos? 

      

Há caixas para separação 
de brinquedos limpos e 

sujos? 

      

Há suporte para mochilas?       

Há lixeira com pedal para 
descarte de papeis, 

máscaras e outros 
materiais possivelmente 

contaminados? 

      

Há orientação, por escrito, 
sobre o procedimento de 

retirada do lixo? 

      



 
Há planilha de controle de 
retirada de lixo? 

      

Há lenço de papel 

descartável, disponível em 
todas as salas de aula? 

 
 

      

B
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Há janela ou porta que 

possa ficar aberta 
garantindo a ventilação 

natural do ambiente? 

      

Há local específico para 

colocação de sapatos, 
antes da entrada no 

berçário? 

      

Há suporte para máscara, 
disponível em todos os 

ambientes do berçário? 

      

Há orientação, por escrito, 

sobre etiqueta respiratória 
e uso de máscara? 

      

Há suporte para protetores 

de pé, disponível em todos 
os ambientes do berçário? 

      

Há suporte para luvas 
descartáveis, disponível 

nos trocadores do 
berçário? 

      

Há orientação, por escrito, 

sobre uso de luva? 

      

Há caixas individuais para 

separação de materiais de 
higiene pessoal? 

      

Há rolo de papel 

descartável sob todos os 
trocadores? 

      

Há orientação, por escrito, 
no berçário, sobre os 

procedimentos de troca de 

fralda? 

      

Há sacolas para descarte 

de fraldas? 

      



 
Há orientação, por escrito, 
sobre a troca de roupas de 

cama e toalha de banho? 

      

Há lixeira com pedal para 
descarte de papeis, 

máscaras e outros 
materiais possivelmente 

contaminados? 

      

 

Há orientação, por escrito, 
sobre o procedimento de 

retirada do lixo?  

      

 Há planilha de controle de 

retirada de lixo? 

      

L
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Há janela ou porta que 
possa ficar aberta 

garantindo a ventilação 
natural do ambiente?  

      

Há, na porta do lactário, 
orientação sobre acesso 

restrito? 

      

Há pia para lavagem de 
mãos abastecida com 

sabonete, papel toalha, 
álcool e lixo com pedal? 

      

Há orientação, por escrito, 
em todas as pias, sobre o 

procedimento de lavagem 
de mãos? 

      

Há suporte para máscara, 

disponível no lactário? 

      

Há orientação, por escrito, 

sobre etiqueta respiratória 
e uso de máscara? 

      

Há suporte para luvas 

descartáveis, disponível no 
lactário? 

      

Há orientação, por escrito, 
sobre uso de luva? 

      

Há suporte para toucas, 

disponível para acesso ao 
lactário? 

      



 
Há lixeira com pedal para 
descarte de papeis, 

máscaras e outros 

materiais possivelmente 
contaminados? 

      

Há orientação, por escrito, 
sobre o procedimento de 

retirada do lixo? 
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Há janela ou porta que 

possa ficar aberta 
garantindo a ventilação 

natural do ambiente? 

 

 

    

Há demarcação nas 
cadeiras da sala dos 

professores, para 
distanciamento mínimo? 

 

 

    

Há suporte para máscara, 
na sala dos professores? 

      

Há orientação, por escrito, 

sobre etiqueta respiratória 
e uso de máscara? 

      

Há lixeira com pedal para 
descarte de papeis, 

máscaras e outros 

materiais possivelmente 
contaminados? 

      

Há planilha de controle de 

retirada de lixo? 

      

Há orientação, por escrito, 

sobre o procedimento de 

retirada do lixo? 

      

Há orientação, por escrito, 

sobre o procedimento de 
higienização das 

superfícies da sala dos 
professores? 
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Há pia para lavagem de 
mãos abastecida com 

sabonete, papel toalha, 

álcool e lixo com pedal? 

      

Há orientação, em todas as 

pias, sobre o procedimento 

de lavagem de mãos? 

      

Há planilha de controle de 

retirada de lixo? 

      

Há orientação, por escrito, 

sobre o procedimento de 

retirada do lixo? 
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Há distanciamento entre os 

brinquedos do parque 

      

Há materiais de higiene e 

limpeza específicos para os 

brinquedos do parque 
(esponja, panos 

descartáveis, detergente, 
álcool)? 

      

Há escala de dias e 
horários para as turmas 

frequentarem o parque e a 
quadra? 

      

Há orientação, por escrito, 

sobre o procedimento de 
higienização dos 

brinquedos e da área do 
parque e quadra? 
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Há pia para lavagem de 

mãos abastecida com 
sabonete, papel toalha, 

álcool e lixo com pedal?  

      

Há orientação, adequada a 

idade, em todas as pias, 
sobre o procedimento de 

lavagem de mãos? 

      

Há planilha de controle de 
retirada de lixo? 

      

Há orientação, por escrito, 
sobre o procedimento de 

retirada do lixo? 

      



 

C
o
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Há pia para lavagem de 
mãos abastecida com 

sabonete, papel toalha e 

álcoo? 

      

Há suporte para máscara, 

na cozinha? 

      

Há orientação, por escrito, 

em todas as pias, sobre o 

procedimento de lavagem 
de mãos? 

      

Há suporte para toucas, 
para acesso à cozinha? 

      

Há apoio para separação 

de materiais limpos e 
sujos, no recebimento? 

      

Há orientação, por escrito, 
sobre o recebimento de 

materiais? 

      

Há orientação, por escrito, 
no local de higienização de 

hortifrutis, sobre este 
procedimento? 

      

Há orientação, por escrito, 
sobre a higienização de 

superfícies? 

      

Há, na porta da cozinha, 
orientação sobre acesso 

restrito? 

      

Há orientação, por escrito, 

sobre etiqueta respiratória 
e uso de máscara? 

      

Há planilha de controle de 

retirada de lixo? 

      

Há orientação, por escrito, 

sobre o procedimento de 
retirada do lixo? 

      

R
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 Há, na porta de entrada do 

refeitório, pias para 
lavagem de mãos, em 

quantidade suficiente para 
não gerar aglomeração de 

pessoas? 

      



 
Há orientação, por escrito, 
sobre etiqueta respiratória 

e uso de máscara? 

      

Há demarcações para 
distanciamento na fila de 

lavagem de mãos? 

      

As pias para lavagem de 

mãos estão abastecida 

com sabonete, papel 
toalha, álcool e lixo com 

pedal? 

      

Dentro do refeitório, há 

lixeira com pedal para 
descarte de papeis, 

máscaras e outros 
materiais possivelmente 

contaminados? 

      

Há demarcação, nas 
cadeiras, para garantir 

distanciamento adequado? 

      

Há escala de horários de 

refeições para as turmas 
frequentarem os refeitórios 

com menor aglomeração 

possível de pessoas? 

      

Há orientação, por escrito, 

sobre o procedimento de 
retirada do lixo? 

      

Há demarcação no chão, 

para garantir o 
distanciamento adequado 

na fila de espera do 
refeitório? 

      

Há planilha de controle de 
retirada de lixo? 

      

Há janela ou porta que 

possa ficar aberta 
garantindo a ventilação 

natural do ambiente? 

      

Há orientação, por escrito, 

sobre higienização de 
suqueiras? 

      



 
Há orientação, por escrito, 
sobre uso de suqueiras? 

      

Há suporte para toucas, 

para acesso ao refeitório 
(pelos funcionários)? 

      

 

Há suporte para máscaras, 
para acesso ao refeitório 

(pelos funcionários)? 
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Há máscara e lenços de 
papel descartável 

disponíveis? 

      

Há orientação, por escrito, 

sobre a higiene desta sala? 

      

Há lixeira com pedal nesta 
sala? 

      

Há planilha de controle de 
retirada de lixo? 

      

Há orientação, por escrito, 

sobre o procedimento de 
retirada do lixo? 

      

Há, na porta de entrada 
desta sala, indicação sobre 

sala de isolamento? 
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Foram retirados todos os 
objetos em desuso do 

ambiente escolar? 

      

Há orientação, por escrito, 

sobre a higienização de 

bebedores de água? 

      

Há orientação, por escrito, 

sobre uso de bebedores de 
água? 

      

Há orientação, em todos os 

ambientes, sobre higiene 
ambiental, com planilha de 

controle de execução? 

      

Há uma sala exclusiva para 

acolhimento e isolamento 
de pessoas que 

apresentem sintomas de 
COVID 19? 

      



 
Há dispenser de álcool gel 
disponíveis em todas as 

áreas da escola? 

      

Há borrifador de álcool 70 
em todas as áreas da 

escola, para limpeza 
ambiental? 

      

Há luva multiuso 

identificadas por cores 
para retirada de lixo e 

limpeza ambiental? 
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Certificado de Limpeza de 

caixa d´água atualizado? 

      

Certificado de controle de 
pragas atualizado? 

      

Atestado de Saúde 
Ocupacional dos 

Manipuladores de 
alimentos atualizado? 

      

Exames periódicos 

manipuladores de 
alimentos atualizados? 

      

Certificado de calibração 
de termômetros 

atualizado? 

      

    


