
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURANÇA 

 

 

Este Protocolo de Biossegurança foi elaborado em conformidade com as diretrizes previstas no 

Decreto Estadual N° 6637/2021, Resolução SESA N° 632/2020, Resolução SESA N° 

0098/2020, Resolução SESA N° 1231/2020, Resolução SESA N° 134/2021, Decreto Estadual 

N° 7020/2021 e Resolução SESA 240/2021. 

 

Em acordo com as recomendações da Secretaria da Saúde, Educação e Esporte do Estado do 

Paraná, e também da Secretaria de Saúde e Educação do município Marechal Cândido Rondon, 

PR, o Colégio Luterano Rui Barbosa elaborou e adotará o seguinte Protocolo de Biossegurança. 

 

 

1. ORIENTAÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E ENSALAMENTO 

1.1.1 Reorganizamos todos os espaços comuns e salas de aula do colégio de acordo com 

o que preconiza o art.41 da Resolução 1231/2020 da SESA (Secretaria de Estado da 

Saúde do Estado do Paraná): “Devem ser adotadas e mantidas estratégias para o 

controle de lotação, organização do fluxo de entrada e saída, restrição de acesso e 

afastamento mínimo de 1,50 metro entre as pessoas, de forma a garantir o 

distanciamento físico necessário”. Desta feita, o mobiliário das salas foi disposto de 

tal forma a permitir o cumprimento pleno das medidas requeridas. 

 

1.1.2 Algumas turmas foram divididas e alocadas em mais de uma sala de aula. A essa 

metodologia deu-se o nome de: “salas espelhadas”. Na prática, em uma sala está o 

professor regente e na outra o auxiliar. Ambos, professor regente e auxiliar, 

revezam-se durante o período da aula. 

 

1.2 ATIVIDADES FÍSICAS 

1.2.1 As aulas de educação física, atividades esportivas, ballet, banda e o projeto brincar 

e aprender (Integral), tem suas performances desenvolvidas sem contato físico e de 

materiais. 

 

1.3 DA LIBERDADE DE ESCOLHA 

1.3.1 Todas as famílias tiveram e tem a opção de optar pelo envio ou não de seus filhos 

ao colégio. Aos que vem, lhes é assegurado tudo o que neste protocolo de 

biossegurança está contido; e aos que optarem por ficar em casa, lhes é garantido a 

entrega do mesmo conteúdo ministrado em sala de aula por meio das aulas online. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I 

2.1 As salas de aulas dos alunos do 4º e 5º ano localizam-se no Bloco II. Assim, a entrada e 

saída para os mesmos se dará pela porta principal do referido bloco, a qual está 

localizada na rua Dom Pedro I. 

 

2.2 Já as salas dos alunos da Educação Infantil, 1°, 2° e 3º ano, localizam-se no Bloco I. 

Estes terão como referência para a entrada e saída o portão localizado na rua Espírito 

Santo. 

 

2.3 A entrada e saída para os alunos do 1º ao 3º ano que vierem às monitorias, bem como 

para os alunos do projeto Brincar e Aprender (Integral), será a partir da porta do Bloco 

I, localizada na Rua Dom Pedro I. 

 

2.4 As turmas com maior número de alunos (1º, 2º e 3º ano) foram separadas em dois grupos 

e serão atendidas pela professora regente e mais uma professora auxiliar. 

 

2.5 As aulas de Língua Inglesa para os alunos do 4º e 5º ano e Infantil 4 e 5, ocorrem nas 

salas de aula das próprias turmas, evitando assim o deslocamento dos alunos. Já para os 

alunos do 1º, 2º e 3º ano, estas aulas serão ministradas no espaço do mini auditório, pois 

trata-se de um local amplo e com capacidade para atender a todos os alunos com plena 

segurança. 

 

2.6 Serão adotados, como horários de entrada e saída do colégio, o contido no ANEXO I 

deste. 

 

3. CHEGADA AO COLÉGIO 

 

3.1 Ao chegar ao colégio o aluno tem aferida a sua temperatura e também a aplicação do 

álcool em gel 70%. Caso ocorra, no momento da verificação da temperatura, que a 

mesma esteja igual ou maior a 37,1°C, o aluno será orientado a retornar para casa. Por 

outro lado, se a elevação na temperatura ocorrer durante a sua presença nas 

dependências do colégio, este será encaminhado à sala de isolamento, previamente 

separada para tal fim, e os pais serão comunicados da necessidade de virem busca-lo. 

 

3.2 Após terem sido feitos os procedimentos de segurança e higienização das mãos na 

ocasião da entrada, os estudantes serão encaminhados diretamente para as suas 

respectivas salas de aula. 

 

3.3  Nenhuma pessoa que apresente qualquer sintoma gripal poderá vir à escola ou mesmo 

permanecer nela. 

 

4. RECREIO / LANCHE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 O lanche ocorrerá na sala de aula. O aluno tomará o seu lanche em sua própria mesa. 

Para isso, recomendamos às famílias que enviem com as crianças um pano/toalhinha ou 

um rolo de papel toalha, para a devida higienização da mesa. A professora pulverizará 

o álcool 70% nas mesas e cada aluno fará a limpeza da própria mesa antes e depois do 

lanche. Conforme o andamento das atividades, os alunos poderão vir a fazer o lanche 

fora de sala de aula, desde que esteja de acordo com os horários e cronogramas pré-

estabelecidos pela coordenação pedagógica. 

 

4.2 As saídas das salas de aula acontecerão principalmente para a realização das aulas de 

educação física, idas ao banheiro e reposição de água nos recipientes específicos para 

tal fim. Quanto a este último, haverá uma professora auxiliar no corredor para auxiliar 

as crianças quanto o manuseio da torneira. 

 

4.3 Não será permitido trazer ao colégio, sem autorização prévia da professora regente, 

quaisquer brinquedos ou demais objetos. 

 

4.4 Está proibido o compartilhamento de quaisquer objetos, tais como: canetas, lápis, 

borrachas, livros, cadernos, dentre outros. 

 

 

 

 

 

5. SEGURANÇA E DISTANCIAMENTO 

 

5.1 Em 2021, os seguintes itens farão parte do material escolar durante todo ano: 

5.1.1 Máscaras extras para a troca da suja; 

5.1.2 Garrafa de água; 

5.1.3 Frasco pequeno de álcool gel 70%; 

5.1.4 Pano/toalhinha ou rolo de papel toalha para higienização. 

 

5.2 É indispensável o uso da máscara. Isso vale para as crianças, professores, funcionários 

em geral, seja em sala ou qualquer outro ambiente do colégio e indiferente do horário. 

 

5.3 Orientamos os pais para que enviem com os seus filhos uma outra máscara além da que 

ele já estiver utilizando por ocasião da sua vinda ao colégio. Esta será substituída pela 

limpa logo após o intervalo. 

 

5.4 Alguns dos materiais dos alunos serão mantidos no colégio e encaminhados para casa 

somente diante de eventuais necessidades para a realização das tarefas. 

 

5.5 Os horários de intervalo, de utilização do ginásio, biblioteca, pátio, parquinho entre 

outros, serão escalonados. O objetivo é preservar o distanciamento obrigatório de 1,50m 

entre as pessoas. Tudo isso tem por objetivo cumprir o que determinam as resoluções 

da SESA e evitar a aglomeração entre os alunos e demais pessoas envolvidas no 

processo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO 

 

6.1 Os estudantes do Fundamental II e Ensino Médio terão aula nas salas do Bloco 3, pois 

são salas mais amplas, arejadas e bem equipadas. 

 

6.2 A entrada e saída se dará pelo portão lateral, ao lado da biblioteca. 

 

6.3 As aulas presenciais serão realizadas no período matutino e vespertino, conforme 

horários pré-definidos pela equipe pedagógica. 

 

6.4 Os alunos, quando necessário, serão separados em dois grupos, respeitando o 

distanciamento de 1,50m entre cada pessoa. 

 

6.5 Fica proibido o compartilhamento de qualquer objeto, como por exemplo: canetas, lápis, 

borracha, livros, cadernos, dentre outros. Recomenda-se especial atenção para o não 

compartilhamento de objetos pessoais, como por exemplo: maquiagem, escova de 

cabelos entre outros. 

 

6.6 Serão adotados, como horários de entrada e saída do colégio, o contido no ANEXO II 

deste. 

 

6.7 A entrada e saída dos alunos do Fundamental I (1º ao 3º Ano) e Educação Infantil se 

dará pela rua Espírito Santo, conforme horários contidos no ANEXO I, ao final deste. 

 

6.8 A entrada e saída dos estudantes do 4º e 5º Ano ocorrerá pelo portão principal, 

localizado no Bloco II, na rua Dom Pedro I. 

 

6.9 A entrada e saída dos alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio fica pré-

estabelecido como sendo pelo portão lateral, ao lado da biblioteca. 

 

6.10 Ao chegar ao colégio o aluno terá a sua temperatura aferida. Caso, por ocasião 

da verificação da mesma, a temperatura registrada esteja igual ou superior a 37,1°C, o 

mesmo será isolado em sala especial e o colégio entrará em contato com os pais ou 

responsáveis para que venham buscar o aluno e o encaminhar, se necessário for, para 

atendimento médico. O mesmo procedimento se dará, caso o aluno apresente elevação 

na temperatura em qualquer momento durante a sua presença nas dependências do 

colégio. 

 

6.11 Após os procedimentos de segurança e higienização na entrada, os estudantes 

serão encaminhados diretamente para as suas respectivas salas de aula. 

 

6.12 O uso de máscara de tecido será obrigatório para todos. Recomenda-se a troca 

de máscara a cada 3 horas ou sempre que ela estiver úmida ou suja. Todos deverão trazer 

máscaras limpas adicionais, acondicionadas em um saco plástico, para a devida troca 

durante o período de permanência na instituição, separando as máscaras limpas das já 

utilizadas. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.13 Nos mais diversos ambientes do colégio foram feitas marcações do 

distanciamento recomendado, a fim de evitar aglomerações nos momentos de intervalos, 

entradas e saídas. 

 

6.14 Nenhuma pessoa com qualquer sintoma gripal poderá vir à escola ou mesmo 

permanecer nela. 

 

6.15 Todo o sistema de limpeza e higienização do colégio foi reorganizado. As 

equipes de limpeza e manutenção passaram por treinamentos e estão aptos a realizarem 

os procedimentos de limpeza e higienização de todos os ambientes com total segurança. 

 

6.15.1 EPI’s como: luvas e botas emborrachadas, além de óculos de acrílico ou viseira 

e máscara – conforme a função, foram disponibilizados. Tapetes sanitizantes e 

totens com álcool em gel também foram estrategicamente dispostos no ambiente 

escolar. 

 

6.16 Cada sala de aula conta com um frasco dosador de álcool em gel.  Para a 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I, os professores farão a aspersão do mesmo 

sobre a palma da mão das crianças. 

 

6.17 A higienização das salas será realizada antes do início de cada turno e após o 

lanche. Serão mantidas ventiladas, mesmo quando se fizer necessário o uso do ar 

condicionado. 

 

6.18 A equipe de limpeza irá reforçar a higienização de superfícies que são tocadas 

por muitas pessoas, como grades, mesas, carteiras, puxadores de porta e corrimões. 

 

6.19 Os banheiros serão higienizados antes da abertura, no fechamento e a cada três 

horas. 

 

6.20 Serão utilizadas toalhas de tecido ou de papel umedecidas com desinfetante 

autorizado pela Anvisa para limpar itens eletrônicos que são tocados com frequência, 

como por exemplo: telefones, teclados, controles remotos entre outros. 

 

6.21 As almofadas de tecido e puff´s foram removidos do ambiente escolar, tendo em 

vista a dificuldade de higienizar essas superfícies. 

 

6.22 Para o Ensino Fundamental II sugere-se que cada estudante e professor higienize 

a sua própria mesa, sobretudo por ocasião do lanche. 

 

6.23 Diariamente será realizada a coleta e remoção do lixo. O mesmo será ensacado 

em recipientes apropriados para o correto descarte. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

6.24 Foram fixados cartazes em pontos estratégicos como banheiros, salas de aula, 

corredores, bebedouros. Tudo com o objetivo de conscientizar ainda mais os estudantes 

sobre os cuidados e prevenção à saúde e o cumprimento do protocolo de biossegurança. 

 

 

 

7. ALIMENTAÇÃO E USO DO TOALETE 

 

7.1 O lanche não deverá ser compartilhado. 

 

7.2 Os horários de intervalo/recreio foram redefinidos e intercalados para evitar 

aglomeração de pessoas. 

 

7.3 Cada aluno deverá trazer a sua própria garrafa d’água identificada com o seu nome e 

será responsável pela mesma. 

 

7.4 Professores auxiliares farão o controle e/ou acompanhamento dos alunos ao banheiro e 

para o reabastecimento das garrafas de água. 

 

7.5 Serão adotados procedimentos de monitoramento do fluxo de ingresso nos banheiros. 

 

7.6 Foi recomendado aos professores e colaboradores que tragam o seu próprio lanche e a 

sua própria garrafinha d´água.  

 

 

 

 

8. LIMITAÇÃO DE ACESSO AO COLÉGIO 

 

8.1 O acesso às dependências do colégio será limitado às pessoas indispensáveis ao 

funcionamento do mesmo e que não apresentem fatores de risco, sempre fazendo o uso 

de máscara. 

 

8.2 O atendimento ao público se dará, preferencialmente, de forma on-line ou via telefone; 

caso seja necessário atendimento presencial, recomenda-se que seja previamente 

agendado. 

 

8.3 Para a proteção dos alunos, pais, funcionários e demais pessoas foram instaladas 

barreiras físicas de acrílico nos pontos específicos de atendimento. 

 

8.4 A entrada de fornecedores de insumos, prestadores de serviços, será permitida 

preferencialmente e, quando possível, fora dos horários de entrada, saída e intervalos 

dos alunos. Esses profissionais deverão seguir todos os procedimentos preventivos de 

segurança e higienização, além do uso obrigatório de máscara. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

9. ATIVIDADES EXTRAS E PROJETOS 

 

9.1 Será estabelecida uma rotina para o empréstimo de livros, os quais serão manuseados 

por uma única pessoa. Estes serão acondicionados em sacos plásticos para o empréstimo 

e ao retornarem ficarão em local previamente definido por 48 horas. Somente após esse 

processo eles serão novamente disponibilizados para o empréstimo de outra pessoa. 

 

9.2 A fim de respeitar as medidas de distanciamento físico e, enquanto não forem liberados 

pelas autoridades de saúde, estão cancelados os eventos com aglomeração de pessoas, 

tais como: Dia da Criança, Espetáculo de Ballet, Circo de Chulé, Jogos Bordô e Branco, 

Festival de Dança, Formaturas, Programa de Natal, Recital, entre outros. 

 

10. GRUPOS DE RISCO 

 

10.1Conforme a Resolução da SESA N° 0098/2021, no Art.13: “Estudantes, professores, 

trabalhadores e frequentadores da Instituição de Ensino que pertencem a grupo de risco, 

conforme Portaria Conjunta n° 20, do Ministério da Economia Especial de Previdência 

e Trabalho, de 18 de junho de 2020, e Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério 

da Saúde, podem frequentar as atividades presenciais, desde que em local arejado e 

higienizado ao fim de cada turno de trabalho.” 

 

10.2Para o estudante menor de idade, o pai ou responsável deverá apresentar documentação 

médica (atestado médico) comprovando que o estudante é pertencente ao grupo de 

risco, não devendo frequentar as aulas presenciais. Para esses alunos será mantido o 

atendimento online até que o mesmo possa frequentar novamente a escola 

presencialmente. 

 

11. TRIAGEM DA TEMPERATURA CORPORAL 

 

11.1 A triagem de temperatura será realizada diariamente por meio de termômetros 

infravermelhos sem contato direto com a pele. 

 

11.2 O colégio organizou a escala dos funcionários responsáveis pela triagem, fornecendo-

lhes treinamento antecipado sobre o manuseia dos equipamentos de segurança e demais 

procedimentos para com os alunos. 

 

11.3 Todas as pessoas que adentrarem ao colégio passarão pelo processo de aferição da 

temperatura. Caso alguma pessoa se recuse a ter a temperatura aferida ou insista em 

entrar no colégio com a temperatura elevada, o funcionário deverá comunicar à direção 

ou a coordenação. 

 

11.4 Todos os equipamentos de segurança serão testados antes do início do fluxo dos 

estudantes. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

12. COMUNICAÇÃO E ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A COVID -19 

  

12.1 Conforme decreto N° 258/2020, para casos confirmados para COVID -19, tanto de 

alunos quanto trabalhadores, mediante afastamento por indicaçõa médica/ autoridade 

sanitária epidemiológica por 10 (dez) dias a contar do início dias a contar do início dos 

sintoma, podendo retornar às atividades após este periodo, desde que estejam 

assintomático por no mínimo 72 (setenta e duas) horas. Os casos negativos para COVID 

– 19 poderão retornar às atividades educacionais após 72 (setenta e duas) horas da 

remissõa dos sintomas. 

 

12.2 Para os casos confirmados de COVID-19, tanto para alunos quanto para trabalhadores, 

se dará mediante afastamento por indicação médica/ termo de isolamento, considerando 

os termos da Resolução SESA N° 0098/2021. 

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

13.1 Este Protocolo de Biossegurança foi elaborado pela Comissão Interna de Segurança e 

Combate da COVID-19. Ela é formada por uma equipe gestora, professores, 

funcionário e representantes de pais. 

  

13.2 Fica determinada a observância plena das normas e recomendações contidas neste 

Protocolo de Biossegurança. Caso contrário, tendo como pano de fundo um possível 

agravamento da pandemia da COVID-19, novos Decretos Governamentais e/ou 

Resoluções da Secretaria de Estado de Saúde, poderão vir a suspender novamente as 

aulas presenciais. 

 

13.3 Toda comunidade escolar será informada sobre quaisquer novos alinhamentos e 

determinações que poderão ocorrer, conforme o monitoramento da COVID-19. Sempre 

seguindo as orientações da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. 

 

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO 

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA: 

 

NOME FUNÇÃO 

Cleudimar Robeson Wulff Diretor 

Luis Ricardo Ebuchi Coordenador Geral 

Juciane Bazzo Henn Coordenadora Pedagógica da Ed.Infantil e Fundamental I 

Patrícia Quinot Gundt Coordenadora Pedagógica do Fundamental II e Médio 

Edineia Regina Alflen Quinot Secretária 

Adelaide Kipper Contadora 

Cristiane Baumgart Tesoureira 

Patrícia Schulz Departamento de Comunicação 

Fabrícia Albrink Representante da CIPA 

Rafael Heinrich Nutricionista 

                                  



 
 
 
 
 
 
 
 

Este Protocolo de Biossegurança foi elaborado, implementado e será monitorado pela comissão 

que o organizou e mais as seguintes pessoas:  

todas estas formam o comitê de segurança do colégio. Tudo isto conforme registrado na ata 

n°01 do livro ………… 

                                                                  Marechal Cândido Rondon, PR, 15 de março de 2021 

 

 

 

 

ANEXO I 

Horário de Entrada e Saída da Educação Infantil e Ensino Fundamental I 

 

TURMAS 

 

ENTRADA 

 

SAÍDA 

 

INFANTIL 4 e 5 

 

7h30 às 7h40’ 

13h00 às 13h30’ 

 

11h35 às 11h55’ 

17h30 às 18:00’ 

 

FUNDAMENTAL I 

 

7h10 às 7h20’ 

13h00 às 13h30’ 

 

12h05 às 12h15’ 

17h30 às 18:00’ 

Obs: Os alunos que necessitam de transporte público, quando necessário, podem antecipar o 

horário da saída para às 11h55. 

                                                                      ANEXO II 

Horário de Entrada e Saída do Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

 

TURMAS 

 

ENTRADA 

 

SAÍDA 

 

FUNDAMENTAL II 

 

7h00 às 7h20’ 

 

12h05 às 12h15’ 

 

ENSINO MÉDIO 

 

7h00 às 7h20’ 

13h15’ às 13h30’ 

 

12h05 às 12h15’ 

17h30’ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


