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Toda escola é única e possui seu próprio jeito de ser e existir, 
sua metodologia, valores e história. Todas também precisarão se 
adequar à novas demandas e comportamentos, tão necessários 
para possibilitar a volta às aulas presenciais.

Este material apresenta as diretrizes gerais para guiar as 
adequações espaciais necessárias para a retomada das aulas no 
pós-covid.
Pensando nos diferentes contextos e tamanhos de escolas, 
apresentamos aqui soluções que devem ser adequadas à 
diferentes realidades e situações, e implantadas se possível na sua 
totalidade, pois fazem parte de um trabalho em conjunto com 
outros especialistas.

Aqui você encontra informações sobre fluxos, acessos, organização 
espacial e de assentos, postos de trabalho e espera.

Pensamos que a organização de espaços e fluxos será fundamental 
para a retomada das aulas com segurança e tranquilidade, 
reafirmando a importância do espaço físico para o aprendizado e 
desenvolvimento dos alunos.



Recomendações AU

● eliminar ou liberar as catracas de 
controle de acesso;

● utilize capachos sanitizantes na entrada 
da escola para limpeza dos solados;

● crie rotas de sentido único de acesso 
para evitar o cruzamento de pessoas nas 
circulações;

● escolas que têm mais de um portão 
podem direcionar melhor os fluxos, 
determinando um para saída e outro para 
entrada de alunos;

● sinalize no piso as rotas obrigatórias e 
distanciamento mínimo de 1,50 m.

Intervenções obrigatórias

● instalar dispenser de álcool gel ou pias 
para higienização das mãos na entrada 
da escola;
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ACESSOS 

dispenser de álcool gel

catracas de acesso liberadas

capacho sanitizante

1,50m



Recomendações AU

● proibir a entrada com sapatos na 
educação infantil e instalar sapateiras 
antes do acesso;

● se possível, instalar mochileiros nos 
corredores, para acondicionamento das 
mochilas fora da sala de aula;

● determine um espaço, se possível com 
entrada separada, para atendimento de 
fornecedores, entregas e encomendas;

● separe uma sala para acolhimento / 
isolamento de alunos que apresentem 
sintomas e precisem aguardar em um 
local seguro a chegada do responsável;

ACESSOS 

mochileiros nos corredores rotas de sentido único

1,50m
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Recomendações AU

● instale protetores de acrílico no balcão 
da recepção, mesas de atendimento e 
postos fixos de trabalho;

● instale barreiras para limitar a 
aproximação de pessoas no balcão de 
atendimento;

● sinalize no piso a distância mínima de 
1,50 m entre as pessoas;

● retire os assentos, para evitar 
aglomerações de pessoas dentro do 
espaço e estimular a rápida resolução de 
questões;

● remova cafeteiras, alimentos e água do 
espaço.

Intervenções obrigatórias

● instalar dispenser de álcool gel na 
entrada da recepção e no balcão;

RECEPÇÃO

1,
50

m
1,

50
m

disposição dos assentos

utilizados vagos distanciamento de Ø1,50 m

dispenser de álcool gel
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salas em que não é possível manter o afastamento, 
podem ser transformadas em espaços de isolamento

parada segura



    Recomendações AU

● alternar os assentos de modo a nenhum 
colaborador sentar de frente para outro;

● instale protetores de acrílico nas mesas 
de atendimento e postos fixos de 
trabalho;

● retire os assentos, para evitar 
aglomerações de pessoas dentro do 
espaço e estimular a rápida resolução de 
questões;

● no caso de espaços com ar condicionado, 
redobrar a manutenção dos aparelhos e 
filtros e manter a janela aberta.

Intervenções obrigatórias

● espaçamento mínimo entre carteiras 
de 1,5 metro.

● instalar dispenser de álcool gel nas 
mesas

ADMINISTRAÇÃO

disposição dos assentos

utilizados vagos distanciamento de Ø1,50 m
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Recomendações AU

● determine e sinalize rotas de sentido 
único para o deslocamento, que evitem o 
cruzamento de pessoas em corredores e 
escadas;

● determine escadas exclusivas para 
subida e para a descida, usando a escada 
de emergência se necessário;

● sinalize no piso a distância mínima na 
espera dos elevadores;

● incentive o uso das escadas;
● marque no piso a posição segura nos 

elevadores, evitando que se posicionem 
de frente um para o outro;

Intervenções obrigatórias

● instalar dispenser de álcool gel ou pias 
para higienização das mãos nas 
circulações da escola;

CIRCULAÇÕES

posição segura 
nos elevadores

distância  segura na 
espera dos elevadores

rotas de sentido único

dispenser de álcool gel
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parada segura



Recomendações AU

● determine e sinalize rotas de sentido 
único para o deslocamento, que evitem o 
cruzamento de pessoas em corredores e 
escadas;

● determine escadas exclusivas para 
subida e para a descida, usando a escada 
de emergência se necessário;

● sinalize no piso a distância mínima na 
espera dos elevadores;

● incentive o uso das escadas;
● marque no piso a posição segura nos 

elevadores, evitando que se posicionem 
de frente um para o outro;

Intervenções obrigatórias

● instalar dispenser de álcool gel ou pias 
para higienização das mãos nas 
circulações da escola;

CIRCULAÇÕES

dispenser de álcool gel
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criar e sinalizar rotas de 
sentido único sempre que 
possível

distância  segura na 
espera dos elevadores

escada exclusiva para subida

escada exclusiva para descida

parada segura



Recomendações AU

● alternar as carteiras de modo a nenhum 
aluno ficar de costas para outro.

● deixar a primeira fileira livre, para facilitar 
o deslocamento do professor e a 
transmissão das aulas online

● as mochilas deverão ficar do lado de fora 
da sala.

● manter lixeiras para fora da sala de aula;
● no caso de espaços com ar condicionado, 

redobrar a manutenção dos aparelhos e 
filtros e manter a janela aberta.

Intervenções obrigatórias

● espaçamento mínimo entre carteiras de 
1,5 metro.

● instalar dispenser de álcool gel na 
entrada da sala.

● manter portas e janelas abertas para 
favorecer a ventilação natural.

SALAS DE AULA TRADICIONAIS

disposição dos assentos

utilizados vagos distanciamento de Ø1,50 m

dispenser de álcool gel
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Recomendações AU

● no caso da escola utilizar mobiliário 
coletivo, alterne os assentos vagos e 
ocupados, cuidando para que ninguém se 
sente de frente para outra pessoa;

● separe as mesas componíveis para que 
os alunos se sentem de forma individual;

● remova brinquedos e objetos de uso 
compartilhado das salas de aula;

● sinalize na porta de cada sala o número 
máximo de ocupantes permitido;

● sinalize nas mesas lembretes da rotina de 
limpeza das mãos.

SALAS DE AULA TRADICIONAIS

mesa redonda mesa retangular
bancos individuais

mesa retangular
bancos coletivos

mesa dupla

mesa redonda 
componível mesa retangular

disposição dos assentos

utilizados vagos
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distanciamento de Ø1,50 m



Recomendações AU

● alternar os assentos de modo a nenhum 
aluno sentar de frente para outro;

● eliminar bebedouros e instalar torneiras 
ou filtros para que os alunos abasteçam 
suas garrafas e copos de uso individual;

● no caso de espaços com ar condicionado, 
redobrar a manutenção dos aparelhos e 
filtros e manter a janela aberta.

● se possível, trocar os bancos coletivos por 
cadeiras individuais;

Intervenções obrigatórias

● espaçamento mínimo entre assentos de 
1,5 metro;

● instalar dispenser de álcool gel ou pias 
na entrada e dentro do ambiente;.

● manter portas e janelas abertas para 
favorecer a ventilação natural.

REFEITÓRIOS

disposição dos assentos

utilizados vagos distanciamento de Ø1,50 m

dispenser de álcool gel
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Recomendações AU

● adesivar nos bancos coletivos 
demarcações dos assentos disponíveis;

● instalar pias para lavagem das mãos;
● sinalize junto às pias lembretes da rotina 

de limpeza das mãos.
● eliminar sistemas de self-service;
● sinalize no piso a distância mínima de 1,5 

m entre os alunos na fila, se for o caso;
● sinalize na entrada o número máximo de 

ocupantes permitido;

REFEITÓRIOS

distância  segura na 
espera da alimentação

rota única de saída

1,
50

m

distanciamento de Ø1,50 m

dispenser de álcool gel
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parada segura



Recomendações AU

● eliminar bichos de pelúcia e enfeites 
desnecessários no momento;

● a troca da roupa de cama deve ser diária.

Intervenções obrigatórias

● espaçamento mínimo entre alunos de 1,5 
metro;

● instalar dispenser de álcool gel ou pias 
na entrada e dentro do ambiente;.

● manter portas e janelas abertas para 
favorecer a ventilação natural.

SALA DO SONINHO

disposição dos assentos

utilizados dispenser de álcool gel
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1,00m



Recomendações AU

● alternar os assentos de modo a nenhum 
aluno sentar de frente para outro;

● no caso de espaços com ar condicionado, 
redobrar a manutenção dos aparelhos e 
filtros e manter a janela aberta.

● se possível, trocar os bancos coletivos por 
cadeiras individuais;

Intervenções obrigatórias

● espaçamento mínimo entre assentos de 
1,5 metro;

● instalar dispenser de álcool gel ou pias 
na entrada e dentro do ambiente;.

● manter portas e janelas abertas para 
favorecer a ventilação natural.

LABORATÓRIOS

disposição dos assentos

utilizados vagos distanciamento de Ø1,50 m

dispenser de álcool gel
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Recomendações AU

● interditar as cabines que não atendam ao 
distanciamento mínimo de 1,5m;

● determinar quais banheiros poderão ser 
usados por quais turmas, para evitar o 
trânsito de alunos;

● trocar as torneiras por modelos de 
acionamento com sensor ou 
automáticas, sem necessidade de 
fechamento;

● usar lixeiras com pedal.

Intervenções obrigatórias

● espaçamento mínimo entre assentos de 
1,5 metro;

● instalar dispenser de álcool gel ou pias 
na entrada e dentro do ambiente;.

● manter portas e janelas abertas para 
favorecer a ventilação natural e evitar o 
toque na maçaneta.

SANITÁRIOS

instalar torneiras com 
sensor ou fechamento 
automático

disposição dos assentos

utilizados vagos distanciamento de Ø1,50 m

dispenser de álcool gel
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lixeiras com pedal

manter a porta aberta



Recomendações AU

● a troca da roupa de cama deve ser 
diária, e os pais deverão enviar um jogo 
de lençol limpo todos os dias.

Intervenções obrigatórias

● espaçamento mínimo entre assentos de 
1,5 metro;

● instalar dispenser de álcool gel ou pias 
na entrada e dentro do ambiente;.

● manter portas e janelas abertas para 
favorecer a ventilação natural e evitar o 
toque na maçaneta.

BERÇOS

disposição dos assentos

utilizados vagos
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dispenser de álcool gel



Recomendações AU

● trocar as torneiras por modelos de 
acionamento com sensor ou 
automáticas, sem necessidade de 
fechamento;

● usar lixeiras com pedal.

Intervenções obrigatórias

● espaçamento mínimo entre assentos de 
1,5 metro;

● instalar dispenser de álcool gel ou pias 
na entrada e dentro do ambiente;.

● manter portas e janelas abertas para 
favorecer a ventilação natural e evitar o 
toque na maçaneta.

FRALDÁRIO
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Recomendações AU

● trocar as torneiras por modelos de 
acionamento com sensor ou 
automáticas, sem necessidade de 
fechamento;

● usar lixeiras com pedal.

Intervenções obrigatórias

● espaçamento mínimo entre assentos de 
1,5 metro;

● instalar dispenser de álcool gel ou pias 
na entrada e dentro do ambiente;.

● manter portas e janelas abertas para 
favorecer a ventilação natural e evitar o 
toque na maçaneta.

LACTÁRIO instalar torneiras com 
sensor ou fechamento 
automático
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lixeiras com pedal
manter a porta aberta

dispenser de álcool gelparada segura



Recomendações AU

● eliminar bichos de pelúcia e enfeites 
desnecessários no momento;

● limpeza diária dos brinquedos.

Intervenções obrigatórias

● espaçamento mínimo entre assentos de 
1,5 metro;

● instalar dispenser de álcool gel ou pias 
na entrada e dentro do ambiente;.

● manter portas e janelas abertas para 
favorecer a ventilação natural e evitar o 
toque na maçaneta.

BERÇÁRIO

distanciamento de Ø1,50 m

dispenser de álcool gel
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Este material foi elaborado para ajudar sua escola a 
implementar medidas simples e rápidas, porém que 
serão permanentes. 

Estamos à disposição para auxiliá-lo com soluções 
mais personalizadas para necessidades pontuais do 
seu negócio. Para agendar uma reunião com um de 
nossos arquitetos, contate-nos pelo email 
atelieurbano@atelieurbano.com.br.
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TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É PROIBIDA A VENDA, DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO DESTE MATERIAL.



QUEM SOMOS

Formou-se em 2000 pela FAU Mackenzie. Iniciou sua 
carreira de arquiteta-paisagista no escritório da 
arquiteta Isabel Duprat (2000-2004). Em 2006, 
tornou-se sócia do Ateliê Urbano, onde dirige o 

Departamento de Paisagismo e Desenho Urbano. Em 
2015, criou o Ateliê das Hortas, um projeto que 

ensina o cultivo de hortas orgânicas em escolas e 
para quem ter uma horta em casa, através do curso 

“Mãos à Horta”.

Formada em Arquitetura (2000) e pós-graduada em 
Sustentabilidade das Edificações pela FAU 

Mackenzie em 2012, trabalhou nos escritórios de 
arquitetos Samuel Szpigel e Joan Villà e na Câmara 

Municipal do Montijo em Portugal, na área de 
projetos de arquitetura social e restauro de bens 

tombados. Em 2003 fundou o Ateliê Urbano, onde é 
responsável pelo Departamento de Arquitetura 

Escolar. Desde então já são mais de 300 projetos 
executados pelo escritório.

Somos o Ateliê Urbano Arquitetura Escolar, um escritório de 
arquitetura que atua desde 2003 construindo e reformando 
por todo o Brasil. Adoramos projetar espaços de qualidade 

para instituições que buscam estar atualizadas com as 
novas metodologias e técnicas de ensino, melhorando o 

desempenho de seus alunos. Acreditamos no potencial da 
arquitetura como elemento transformador do espaço e de 
vidas, e que a arquitetura cria memórias afetivas. Aqui no 

Ateliê realizamos sonhos, e temos como meta criar 
espaços de aprender vivos e felizes. 

Carolina Mazzei

Claudia Mota
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