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ASPECTOS SANITÁRIOS

Com relação à reabertura das escolas, quatro critérios sanitários 

fundamentais devem ser considerados para que alunos e professores 

retornem às aulas de maneira saudável: 

A.  Assegurar o distanciamento social;

B.  Manter as escolas limpas e desinfetadas;

C. Garantir que alunos e professores se mantenham saudáveis ao

chegarem à escola; e

D.  Assegurar o acesso lavatórios.

A seguir, apresentamos algumas estratégias acerca de cada um desses 

critérios. 
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A. ASSEGURAR O DISTANCIAMENTO SOCIAL

A COVID-19 se propaga principalmente entre pessoas que estão em contato próximo e ocorre quando 

uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala e expele gotículas de sua boca ou nariz. Também é 

possível que uma pessoa contraia a COVID-19 ao tocar em uma superfície ou objeto infectados pelo 

vírus e, em seguida, tocar a boca, nariz ou olhos. Dessa maneira, o distanciamento social ajuda a 

limitar o contato com pessoas infectadas e superfícies contaminadas. Para garantir o distanciamento 

social, as escolas poderiam considerar as seguintes estratégias:

• Redução das   horas   letivas   presenciais dos

estudantes, complementando-as com o ensino 

on-line ou à distância (modelos blended). 

Também   seria possível alternar grupos de 

alunos em certos dias ou horários durante a 

semana.

Estratégias de gradação ou escalonamento:

- Por nível educacional:  pode-se pensar em

começar por alunos do ensino infantil e das 

primeiras séries do ensino fundamental, que 

têm mais dificuldades para continuar com a 

educação à distância – já que requerem maior 

apoio dos professores –, e seguir com aqueles 

alunos das séries seguintes do ensino 

fundamental e do ensino médio, que têm mais 

facilidade para continuar com a educação à 

distância, já que requerem menos assistência.

- Por área geográfica: Spode-se pensar em

começar por zonas rurais, com baixa densidade 

populacional, com maiores desafios para 

oferecer o ensino à distância (como a falta de 

conexão à internet ou de eletricidade), que não 

exigem mobilidade no transporte público ou 

que não registrem casos de COVID-19.

1. REABERTURA GRADUAL OU ES- 

CALONADA DOS CENTROS 

EDUCACIONAIS. Assegurar o 

distanciamento social requer que as escolas 

evitem a aglomeração de muitos alunos ao 

mesmo tempo. Para isto, pode-se pensar nas 

seguintes opções:
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BOX 1: Alunos por aula durante a COVID-19

Um estudo do BID mostra que, atualmente, as escolas da América Latina e do Caribe contam com 

salas de aula com um número médio de um aluno a cada 1,62m2. Conforme a recomendação de 

manter uma distância saudável durante as aulas, os assentos dos alunos devem ser separados 

individualmente, a uma distância de 1 (mínimo) a 1,5 metros em seus quatro lados. Isto implica contar 

com salas de aula que tenham entre 2,25 m2 (mínimo) e 4m2 disponíveis para cada aluno e professor. 

O quadro abaixo mostra, como exemplo, como esses novos padrões impactariam o número de alunos 

por sala de aula. Tabela. Exemplo de variação de número de alunos por sala de aula ao aumentarse a 

superfície por aluno durante a crise da COVID-19.

Fonte: Dados BID com base em pesquisa realizada no marco do projeto Aprendizagens nas Escolas do Século XXI (2018)

COVID-19 

Actual (promedio)

m2
/sala de

aula

Argentina

Barbados

Chile

Colombia

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Jamaica

México

R. Dominicana

Uruguay

45

54

44

65

52

60

72

54

78

50

49

30

30

29

39

30

40

45

32

45

35

30

1.5

1.8

1.5

1.81

1.53

1.5

1.6

1.7

1.73

1.43

1.6

19A + 1P

23A + 1P

19A + 1P

28A + 1P

22A + 1P

26A + 1P

31A + 1P

23A + 1P

34A + 1P

21A + 1P

21A + 1P

10A + 1 P

13A + 1 P

10A + 1 P

15A + 1 P

12A + 1 P

14A + 1 P

17A + 1 P

13A + 1 P

19A + 1 P

12A + 1 P

11A + 1 P

37%

23%

34%

28%

27%

35%

31%

28%

24%

40%

33%

 67%

57% 

66%

62% 

60% 

65% 

62% 

59% 

58% 

66%

63% 

Alunos
/sala de

aula

m2
/aluno

Alunos +1
professor/

sala de aula
% redução
em alunos

Alunos
+ 1 professor/
sala de aula

% redução
em alunos

Exemplo com
2.25 m2/pessoa

Exemplo com
4 m2/pessoa

2. ESCALONAR OS HORÁRIOS DE CHEGADA E SAÍDA DA ESCOLA para evitar a

aglomeração de pais e estudantes. Se possível, designar locais e horários específicos 

onde deixar e buscar os alunos, pedindo aos pais que não fiquem conversando uns 

com os outros nesses locais. 

3. AUMENTAR O ESPAÇO ENTRE AS CADEIRAS. As cadeiras devem ser posicionadas

de modo que estejam orientadas a uma mesma direção (em vez de estarem uma de 

frente à outra), a fim de reduzir a transmissão causada ao falar, tossir ou espirrar. Os assentos dos 

alunos devem ser colocados a uma distância de 1 (mínimo) a 1,5 metros em seus quatro lados, para 

tanto, reduzindo o número de alunos por sala de aula. Na falta de salas de aula, outros espaços 

devem ser adaptados, como refeitórios, salas multiuso ou áreas de lazer internas.
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7. DIMINUIR O NÚMERO DE

CRIANÇAS QUE USAM O TRANS-

PORTE ESCOLAR AO MESMO

TEMPO. O escalonamento dos

horários de entrada e saída permitirá que o 

transporte escolar tenha menos alunos em seus 

trajetos.  Também deve-se assegurar que seja 

incluído o tempo para limpeza do transporte 

entre os turnos.

8. REDUZIR A AGLOMERAÇÃO EM

ENFERMARIAS. Por exemplo, usar

a enfermaria para alunos com

sintomas similares à gripe e um

espaço separado para primeiros socorros ou 

administração de medicamentos.

9. ORGANIZAR A DISTRIBUIÇÃO

DAS REFEIÇÕES, de modo a evitar

aglomerações durante a prepa-

ração, entrega e consumo dos

alimentos. Isto inclui assegurar medidas 

sanitárias durante o manejo dos alimentos.

10. LIMITAR VISITAS NÃO ESSEN-

CIAIS. Limitar a presença de

voluntários para atividades em sala

de aula, contadores de histórias,

apoio no refeitório e outras atividades.

11. ORIENTAR FUNCIONÁRIOS,
ESTUDANTES E SUAS FAMÍLIAS

sobre a importância de manter

distância entre si na escola.

4. CANCELAR ATIVIDADES E

AULAS COLETIVAS,  excursões, 

assembleias estudantis e outras   

grandes   reuniões, como eventos ou práticas 

esportivas, recitais ou reuniões de pais para 

toda a escola. Uma alternativa é pedir que os 

professores venham até a sala de aula para 

evitar que as turmas se misturem nas quadras 

de esportes ou em salas de música.

5. EVITAR O AJUNTAMENTO DE

ESTUDANTES EM ÁREAS 

COMUNS. Permitir, por exemplo, 

que os estudantes façam as refeições em sala 

de aula em vez de se reunirem no refeitório. Se 

não for possível suspender o uso de áreas 

comuns, é fundamental evitar que os 

estudantes se misturem entre si, particular-

mente com estudantes de outras turmas. 

Pode-se pensar em fazer uma escala de horário 

das refeições e do recreio por turmas, bem 

como limitar o número de estudantes na biblio-

teca para acessar os livros. 

6. RESTRINGIR AGLOMERAÇÕES

EM CORREDORES E BANHEIROS , 

por exemplo, escalonar os horários 

de chegada e/ou  saída das aulas e evitando que 

várias turmas usem os banheiros ao mesmo 

tempo (restringindo o uso do banheiro 

imediatamente depois das refeições ou do 

recreio). Incluir sinalização e cartazes   indican-

do pontos de encontro e de afastamento. 

Marcar o piso com linhas para que as crianças 

mantenham uma distância saudável e esperem 

a sua vez.
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No contexto da COVID-19, esforços devem ser feitos para limpar e desinfetar os espaços utilizados por 

alunos e professores. Isso inclui uma primeira limpeza e desinfecção no retorno à escola, com a 

limpeza habitual de todas as salas de aula, móveis, corredores, áreas comuns, quadras esportivas e 

sanitários, escritórios administrativos, portas de acesso e internas, bem como o transporte escolar. 

Nesse contexto, as escolas poderiam considerar as seguintes estratégias:

B. MANTER AS ESCOLAS LIMPAS E DESINFETADAS

5

1. LIMPAR E DESINFETAR PRO-

FUNDAMENTE OS CENTROS

EDUCACIONAIS ANTES DO RE-

TORNO  dos alunos e funcionários

às escolas. Para isso, é fundamental:

a. Providenciar kits para a equipe de limpeza da

escola.

b. Oferecer treinamento à equipe de limpeza.

2. INTENSIFICAR A LIMPEZA E

DESINFECÇÃO DE ROTINA, em

particular de objetos e superfícies

que são manuseados com

frequência (por exemplo, maçanetas de portas, 

interruptores de luz, torneiras, computadores, 

carteiras). É recomendável utilizar os produtos 

de limpeza normalmente, observando as

instruções do fabricante (concentração, 

método de aplicação, tempo de contato etc.).

a. Providenciar kits à equipe de limpeza da 

escola;

b. Providenciar kits de limpeza e 

disponibilizá-los em salas de aula  e escritórios 

administrativos para que superfícies de uso 

constante (por exemplo, teclados, carteiras e 

controles remotos) sejam limpas com 

frequência.

c. Treinar e studantes, p rofessores e  demais 

funcionários com e stratégias de limpeza e 

desinfecção de objetos que usam 

frequentemente, como cadeiras, mesas 

escrivaninhas, computadores. Complementar 

com pôsteres informativos sobre como realizar 

a limpeza e desinfecção e com que frequência 

(por exemplo, antes do uso, no final de cada 

aula ou no final do dia).

d. Abrir portas externas e janelas com 

frequência  para aumentar a circulação do ar 

nas áreas que se usam, limpam e desinfetam.
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3. AUMENTAR A QUANTIDADE DE

AUXILIARES DE LIMPEZA 

DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS,

dada a maior frequência e

intensidade de limpeza exigida.

4. USAR VENTILAÇÃO NATURAL

OU EQUIPAMENTOS DE AR-

CONDICIONADO QUE CAPTAM O  

AR EXTERNO para evitar a 

propagação do vírus. Os equipamentos de 

ar-condicionado (como os tipo Split) não são 

adequados. Ventiladores de teto devem estar 

bem limpos e devem ser combinados com a 

ventilação natural.

5. ESTABELECER UM PROTOCOLO

CASO HAJA A OCORRÊNCIA DE

COVID POSITIVO NA COMUNIDADE

ESCOLAR, o que incluirá cancelar as aulas pelo 

período de 2 a 5 dias, permitindo que 

funcionários de saúde locais determinem os 

próximos procedimentos para higienizar a escola. 

Deve-se interditar as áreas utilizadas pelas 

pessoas infectadas com COVID-19 e aguardar o 

máximo possível antes de começar a limpeza e 

desinfecção, a fim de minimizar o potencial de 

exposição ao vírus. É ideal abrir portas e janelas 

externas para aumentar a circulação de ar na área 

interna. Se possível, recomenda-se esperar até 24 

horas antes de começar a limpeza e desinfecção. 

A equipe de limpeza deve limpar e desinfetar 

todas as áreas (salas, banheiros e áreas comuns) 

utilizadas por pessoas contaminadas, focando 

especialmente nas superfícies manuseadas com 

frequência. Caso estejam sujas, deve-se limpar 

tais superfícies com detergente ou água e sabão 

antes da desinfecção apropriada.



C. GARANTIR QUE ALUNOS E PROFESSORES DOCENTES 
SE MANTENHAM SAUDÁVEIS AO CHEGAREM À ESCOLA

Ao retornar à escola, é essencial maximizar os esforços a fim de garantir que alunos e professores 

estejam saudáveis e, assim, minimizar as chances de contágio durante as aulas. Para isso, as escolas 

podem considerar as seguintes estratégias:
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1. EXIGIR QUE ALUNOS E

PROFESSORES QUE NÃO

ESTEJAM SE SENTINDO BEM

FIQUEM EM CASA, promovendo

campanhas de orientação a estudantes e pais 

sobre os sintomas que devem monitorar e sobre 

os casos em que é recomendável permanecer 

em casa e só regressar à escola quando estiver 

se sentindo seguro. Isto implica a informação de 

fácil leitura (pôsteres) na porta principal e ao 

longo da escola para que alunos e pais possam 

ler facilmente e com frequência.

2. ESTABELECER ROTINAS PARA

LAVAR AS MÃOS. Isso significa

exigir que alunos e professores

lavem as mãos ao entrarem na

escola e que isso se repita periodicamente 

durante o turno escolar, por exemplo, a cada 2 

horas.



8

3. ADOTAR POLÍTICAS FLEXÍVEIS

DE ASSISTÊNCIA E LICENÇAS

POR MOTIVO DE SAÚDE que

incentivem estudantes e funcio-

nários a permanecerem em casa caso adoeçam 

ou tenham de cuidar de um familiar doente. É 

importante desencorajar o uso de recompensas 

e incentivos para atendimentos perfeitos. No 

caso de professores e funcionários admi- 

nistrativos, é necessário identificar quais são os 

cargos e funções mais importantes e planejar 

possíveis substituições, oferecendo formação 

interdisciplinar aos funcionários.

5. INCENTIVAR O USO DE

MÁSCARAS ENTRE ALUNOS E

PROFESSORES. Seguindo as

normas sanitárias do país sobre o

uso de máscaras pela população, as escolas 

podem considerar o uso de máscaras nas 

escolas. No entanto, deve-se ter em mente que, 

para muitos estudantes, especialmente os mais 

novos, manter a máscara bem colocada durante 

todo o turno escolar pode ser um desafio.

6. MANTER COMUNICAÇÃO

REGULAR COM OS ALUNOS E

SUAS FAMÍLIAS sobre os

procedimentos que a escola está

adotando para manter um ambiente de

aprendizagem saudável. Isso inclui ter uma

estratégia de comunicação na ocasião em que

as escolas precisem fechar imediatamente, no

caso de confirmação de casos positivos de

COVID-19 na comunidade escolar.

4. DEFINIR PROTOCOLOS DE

ATENDIMENTO A ESTUDANTES

OU PROFESSORES QUE

COMECEM A SE SENTIR MAL NA

ESCOLA, incluindo o isolamento, afastamento 

imediato e encaminhamento a um posto de 

saúde local.



D. ACESSO SEGURO A LOCAIS PARA LAVAR AS MÃOS

Lavar as mãos é uma ação fundamental para diminuir a transmissão da COVID-19. A lavagem das 

mãos deve ser apoiada com o acesso constante e suficiente à água e suprimentos adequados de 

sabão ou outros itens de limpeza manual. As estratégias para garantir o acesso à lavagem das mãos 

incluem:

A disponibilidade de água potável e abasteci-

mento de água de qualidade, com operação 

contínua.

A disponibilidade de armazenamento de 

água, uma vez que o consumo será maior do 

que o habitual.

A disponibilidade de banheiros e lavatórios, 

com tamanho adequado à idade dos alunos.

Fossas sépticas com capacidade suficiente 

para armazenar o maior volume de água 

possível.

A disponibilidade de salas de aula com boa 

ventilação natural.

Uma equipe de limpeza e manutenção que 

possa prestar serviço diariamente.

O fornecimento de suprimentos para limpeza 

das instalações e higiene pessoal.

A coleta diária de lixo ou um local de arma-

zenamento seguro.
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1. VERIFICAR AS CONDIÇÕES

INICIAIS E A HABILITAÇÃO PARA

O RETORNO ÀS AULAS, EM

PARTICULAR, MAPEANDO O

ACESSO A LAVATÓRIOS NAS ESCOLAS.

Durante o fechamento temporário de escolas,

instalações podem sofrer deterioração, ser

vítimas de roubo ou vandalismo. Por isso, é

necessário fazer um rápido inventário das

condições do prédio antes da reabertura da

instituição. Além disso, é fundamental saber se

a escola tem acesso à água potável e

disponibilidade de locais para lavagem das

mãos. Para isso, deve ser estabelecido um

mecanismo de comunicação através do qual as

escolas possam informar rapidamente às

autoridades educacionais as suas necessidades

(por exemplo, disponibilizar um número de

telefone exclusivo para as escolas comunicarem

essas necessidades às autoridades

competentes).

Dito isso, devem ser verificados:
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ACESSO À BANHEIROS EM BOM ESTADO EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA AMÉRICA LATINA

Fonte: CIMA BID, dados TERCE. 
Nota: Alunos do 6º ano que 
afirmam frequentar escolas com 
banheiros em bom estado.
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Fonte: CIMA BID, com base em dados 
TERCE. Nota: Alunos do 6º ano que 
relatam frequentar escolas com acesso à 
água.

BOX 2: Condiciones sanitarias de las escuelas en América Latina
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2Ver catálogo de torneiras comunitárias de baixo custo: Handwashing in Schools 

11

Lavatórios localizados nas proximidades dos 

banheiros

Lavatórios localizados nas salas de aula

Torneiras externas, localizadas em pátios, 

áreas de lazer, entrada principal, preferencial-

mente comunitárias.

LOCAIS DE LAVAGEM DAS MÃOS AUTÔNO-

MOS:

PARA AUMENTAR OS PONTOS DE LAVAGEM 

DAS MÃOS, AS SEGUINTES OPÇÕES 

PODEM SER CONSIDERADAS2:  

LOCAIS DE LAVAGEM DAS MÃOS 

CONECTADOS A REDES DE ÁGUA E 

DRENAGEM JÁ EXISTENTES: 

Lavatórios portáteis autônomos, com fontes de 

captação alternativas, como por exemplo, de 

água das chuvas.

Alternativas simples e de baixo custo:

Jarro de água e um recipiente (uma pessoa 

pode derramar a água para que outra lave as 

mãos);

Pequeno tanque (por exemplo, um tambor de 

óleo) equipado com uma torneira, colocado 

sobre um suporte e enchido com um balde, 

com uma pequena pia ou bacia sob a torneira 

para captar a água residual;

“Torneira alternativa”, feita com uma cabaça 

oca ou garrafa de plástico pendurada em uma 

corda, que derrama uma pequena quantidade 

de água ao inclinar-se; e 

Tanques de água elevados com tubos de 

plástico contendo várias torneiras conecta-

das.

Reparos pendentes, especialmente em insta-

lações hidrossanitárias.

Aumento dos pontos para lavagem das mãos, 

tanto na entrada como fora da escola.

Implementação de tanques para armazenar 

volumes maiores de água, devido ao aumento 

de consumo previsto.

Certificação de profissionais habilitados para a 

manutenção e reparo das instalações, quando 

necessário.

2. REALIZAR A ADAPTAÇÃO

DA INFRAESTRUTURA PARA

ASSEGURAR AS CONDIÇÕES

MÍNIMAS DE SANEAMENTO NA

ESCOLA, EM ESPECIAL PARA A LAVAGEM DAS 

MÃOS. Dada a importância de lavar as mãos 

como medida de prevenção do contágio com a 

COVID-19, é necessário oferecer o acesso 

adequado a lavatórios. Neste sentido, 

preveem-se os seguintes investimentos:

a. 

b. 

c. 

d. 



4. APROVIDENCIAR O ACESSO AO

SABÃO PARA LAVAR AS MÃOS.

Para lavar as mãos

adequadamente, é crucial equipar

escolas com itens de limpeza pessoal: sabão, 

toalhas de papel, dispensadores de álcool em 

gel (especialmente quando não há acesso a 

água ou pontos de lavagem das mãos).

DISPONIBILIZAR SABONETE NOS LAVATÓRI-

OS EM LOCAL VISÍVEL. Para que o sabão 

sempre esteja disponível, existem soluções 

criativas, como os dispensadores de sabão 

líquido fixo; barras de sabão amarradas a uma 

corda e uma toalhinha.

PARA A SECAGEM DAS MÃOS, O MAIS

RECOMENDADO É O PAPEL, de preferência 

reciclado, para minimizar o impacto no meio 

ambiente – embora seja uma opção de alto 

custo. Outras opções incluem o secador de ar 

frio ou seco, que também minimiza o impacto 

no meio ambiente, mas também é caro; ou 

secar as mãos ao ar livre, se as opções ante- 

riores não forem viáveis.

3 WASHfunders 

Elementos que se demonstraram eficazes no incentivo ao uso de lavatórios: (i) um espelho em frente 

à pia; (ii) sabão; e (iii) a interação entre as crianças ao lavarem as mãos.3 
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Aumentar a quantidade de água que entra nas 

escolas pelas redes de abastecimento.

Providenciar métodos alternativos de coleta e 

armazenamento de água. Estes incluem:

Providenciar tanques de armazenamento 

adicionais para armazenar a água fornecida 

pelas redes de distribuição.

Providenciar tanques de armazenamento 

adicionais e estabelecer acordos para que o 

abastecimento de água seja feito diretamente 

pelos municípios ou empresas.

Construir poços de captação de água subter-

râneos utilizando equipamento de bombea-

mento.

Providenciar tanques de armazenamento 

adicionais e implementar o aproveitamento de 

3. TER QUANTIDADE DE ÁGUA

SUFICIENTE PARA LAVAR AS

MÃOS. Como medida de

contingência de contaminação, a

frequência na lavagem das mãos deve ser 

aumentada, o que gera uma maior demanda de 

água. No entanto, algumas escolas não 

possuem abastecimento de água e, em muitas 

outras, o abastecimento é escasso, instável e de 

má qualidade. A situação é ainda mais agravada 

pelas mudanças climáticas, que estão 

aumentando os períodos de seca, afetando a 

disponibilidade de água. Neste sentido, duas 

estratégias fundamentais são:

a. 

b. 

água das chuvas.

Providenciar fossas sépticas com capacidade 

suficiente para armazenar o maior volume de 

água descartada. Consequentemente, aumen-

tar a frequência da limpeza da fossa séptica.



APOIO DO BID PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DESSAS 
ESTRATÉGIAS
O BID pode desempenhar um papel fundamental na prestação de assistência técnica e de 

financiamento para apoiar os países na implementação dessas estratégias sanitárias para a 

reabertura das escolas. Consta, abaixo, o apoio que poderia ser dado acerca dos quatro critérios de 

saúde a serem considerados para a reabertura: A. ASSEGURAR O DISTANCIAMENTO SOCIAL; 

B. MANTER AS ESCOLAS LIMPAS E DESINFETADAS; C. GARANTIR QUE PROFESSORES E ALUNOS

SE MANTENHAM SAUDÁVEIS NA ESCOLA; y D. ASSEGURAR O ACESSO A LAVATÓRIOS.

A. ASSEGURAR O DISTANCIAMIENTO SOCIAL PARA DIMINUIR A TRANSMISSÃO DA COVID-19

Assistência técnica para montar a estratégia de abertura gradual ou escalonada das escolas, 

incluindo a reorganização do calendário escolar, de dias letivos e horários das aulas, e a 

reorganização do mobiliário, dos espaços comuns e do transporte escolar.

Investimento em infraestrutura que permita a adaptação de espaços (salas de aula e áreas comuns) 

para poder reutilizá-los e/ou garantir o distanciamento social.

B. MANTER AS ESCOLAS LIMPAS E DESINFETADAS

Fornecer kits de limpeza geral para as escolas, kit para limpeza e desinfecção prévias à reabertura, 

e kits de higiene para uso frequente no âmbito escolar.

Kits para manter a sala de aula limpa durante o seu uso, materiais de limpeza para alunos e 

professores manterem sua mesa, computador, cadeiras e objetos limpos.

Treinamento da equipe de limpeza, de professores e alunos acerca da importância da limpeza e 

desinfecção dos espaços, objetos e superfícies.

C. GARANTIR QUE ALUNOS E PROFESSORES SE MANTENHAM SAUDÁVEIS AO CHEGAREM À

ESCOLA

Investimento e assistência técnica para monitorar o estado de saúde dos alunos; produção de 

material audiovisual e meios de comunicação para promover estratégias de saúde (lavar as mãos 

com frequência, ficar em casa se estiver doente, etc).

Investimento em máscaras para uso na escola, se determinado pelas autoridades sanitárias e 

escolares do país.

D. ASSEGURAR O ACESSO A LAVATÓRIOS

Investimento para o mapeamento de necessidades, adaptação da infraestrutura para garantir 

condições mínimas de saneamento na escola (aumento do número de pias, serviços sanitários, 

armazenamento de água), e a disponibilização de sabão ou outros itens para a higienização das 

mãos. 
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